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Torfsi,nAth:Ihaban

PENGAI{TAR PENERBIT

Al Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin merupalon rmgkapan yang tepat

untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allatr Azza wa Jalla

atas rarnpungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsn Ath-Thabari

ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan

panutanumat, Muhammad SAW, keluarganyq para sahabatnya serta or-

ang-orang yang mengih*i jejak mereka

Perkernbanganbuku-buhtafsirmemangtidak sedahryat perkembangan

buktr-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madz,hab. Di Indonseia sendiri

ulama-ulama yang berkecimpung dalam ifunu ini masih terbilang langka,

sehingga karf-karfa dalam bidang taftir prm masih dapat dihitung oleh jari.

Dari sini kami berinisiatif untuk memberikan 5g6langsih penerjemahan

kitab tafsir Jami'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qar'an karya imam besar,

Ibnu JarirAth-Thabari, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim

Indonesia, agar kita dapat membaca dan mematrami maksud dan tujuan

FirmanAllahmelalui buah pemikirm sang Imam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu dikAatrui otehparapembaca, bahwatidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnya, hal itu

kami lalokan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penakwilan ayat'ayat

Akhimya, l(ami mengbarapkan saran dan kritik dali b€rbagai pihak untuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllatr jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amin

Jakart4 September20O7

PustakaAzzam
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SURAH AI I(ATIFI

$,ffli6i o_t,

3 r4q @-* fr' J15- i; { i$,*i li'ifi e it ;y:;tr
1r*Ai <,j3-'.ji$-uj$ #S :^Y; ng;:, CV

@ '?i ,+<,:St @Gfr"i)Xl
"Segala puii fugt Nlah ycrlry tclah rnerwwrlcm lnpda

hart*Nya N Kitab (AI Qrrr' an) dan Aw fidak
mmgailalcmtlnb"d-lwJilidalmmya;sebogaibhrtingarr

yarrtghnus una* mempuingdl<ffi.silcsaan yfiW sutgat pedih
df,ri sisi dJ;larh dm merrtqiberita gerrtiralnpdo orang.
orarrg yarrgbqhnon, yangtn,,rrrrgel.riorl<flrr amal yfiW slwlih,
bahwa nsela al<f,rr nenaapatl<m petrtahsan ydrJgbaik;

mrlrelicl<el<flldidalo'nuvyaunatksel.dm.o.lonanya!
(Qs. AlIGhff [18]: 1,3)

Abu Ja'far berkata: Allah To,ala berfirman: Segala puji bagr
Allah yang telah mengktrususkan Muhammad dan memilihnya untuk
membawa serta menyampaikan ajaran-Ny4 serta diufus kepada seluruh
makhluk-Nya sebagai nabi dan rasul, Yang telatr menurunkan
kepadanya At kitab yang lurus dan tidak adakebengkokan di dalamnya.
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Ada yang mengatakan batrwa maksud firman-Nya, (,j "Yang

lurus," adalalL Dia melunrskan selunrh kitab, yaitu membenarkannya

dan mer{aganya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22921. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allatl, 4fc5;+- 71*Oon Dio tidak mengadakan

lcebengkolan di dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus," ia
berkata, "Al Qur'an ditwunkan dalam keadaan lurus dan tidak

menjadikan di dalamnya keberigkokan."l

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat ini keterangan

batrwa g3r trhabar mttakltu setelatr firman Allah, 5J:1- );
4-(t "Dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di
dalamnya; sebagai bimbingm yang lwus," dan maknanya

menjadi, telah ditunmkan kepada hamba-Nya kitab yang

lunrs.

22922. Aku diberitatru dari Muharnmad bin Yazid, dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahhalq finnan Allall 1"f*S lurus.'z

22923. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang u1ut i|,
q"*Lfi*Dan Dia tidak mengodokan trcbengkolan di
dalamnya; sebagai bimbingan yang lurus," ia berkata"

"Maksudnya adalah adil dan di tengah-tengatr, tidak ada

perselisihan di dalamnya.'J

AI Mawardi dalan A*Nuka wa Al 'UW (3DU) dan Abu Ja'far An-Nahhas

Ibnu Hiryam dalam As-Sir ah An-Nab autiyah (l 1323).

Abdurrazzaq dalam tafsir (242a).
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22y24. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai fimran

AllalL U"*rt$i i; "Dan Dia tidok mengadakon

kcbengkokan di dolonnya; sebagai bimbingan yang lurus," ia

berkata, "Maksudnya adalalL Allah menurunkan kitab yang

lunrs dan tidak menjadikan kebengkokan di dalamnya"

22925. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karti, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai fimran Allalt -,sriifu;3il

q"t*rt g $4,5 t'SiiiJ "segata ptii bagi Attah

yang telah memnunksn keprd, lwnba'Nya Al Kitab (Al

Ar'an) don Dia tidak mengadakan kebengkokan di

dalamrrya; sebagai bimbingan yang lwus, " ia berkat4 "Dalam

sebagian qira'atdisebutkan tlS'i+ #).'*
Pendapat yang benar dalarn penalorvilan ayat itu adalatt

perkataan Ibnu Abbas dan mereka yang sependapat $engan penakwilan

tersebut, karena ada dalil dalam fimran Allah, (efi14- )j "Dan Oia

tidak mengadaknn kebengkokan di dalamnya." Maksudnya adalah,

Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al Kitab, yaitu Al

Qur'an, kepada Nabi Muhammad SAW. q "Yang lurus."

Makzudnya adatah lurus dan tidak ada perbedaan serta perselisihan di

dalamny4 dan jusbu yang satu membenarkan serta menjadi saksi bagi

yang lain. Juga tidak ada kebengkokan dan penyelewengan di

dalamnya

l,atazlr' (.t2detgmhunrf ain dibaca kasrah, karena orang Arab

mengatakan pada setiap yang bengkok dalam agama atau yang tidak

ada wujudny4 kemudian diketahui secara nyata seperti kebengkokan

dalam agama. Oleh sebab itu" huruf ain pada ayat ini dibaca lcasrah.

o lbnu Athiyah dalarn Al lutuhurar Al Waiiz (31495).
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Begitu juga kebenglokan di jalaru karena bukan merupakan wujud

yang nyata. Sedangkan jika kebengkokan itu terdapat pada wujud yang

nyata, maka huruf ain-nya dibaca fatlah seperti bengkoknya terusan

air, atau kayu, atauyang sejenisnya

Ibnu Abbas berkata tentang makna fir:nan Allah, C*.rt,#- i;
"Dil, Dia tidak mengadokan kcbengkokon di dalamnya-" Maksudnya

adalalL tidak menjadikan di dalamnya Uercampur-afuk.

Mereka yang berpetdapat demikian menyebutkan riwayat

berilart ini:

22926. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMultah menceritakan

kepada lGmi, ia berkaa: Muawiyah menceritakan l5epadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, me,ngenai firman Allah, II{+- i;
qW "segala ptji bagi Allat yang telah menurunlan

t epafu h,omba-Nya Al Krtab (Al Qtr'an) dan Da tidak

mengadakan kcbengkokan di dalawrya; sebagai bimbingan

yang hrus," ia b€*ata, "Maksudnya adalalu tidak
" 

menjadikannya bercampur-aduk (tidak jelas).-j

Tidak ada kfiilaf di antara ahli bahasa tentang makna firman

Allah, q Meskiprm mu'akhkho, al(an tetapi kedudukannya

muqaddam-setelatr *q,.
Ada yang mengatakan batrwa Allah membuka suratr ini dengan

memuji diri-Nya dan kabar tentang ditunmkannya Al Kitab kepada

Rasul-Nya, yang di dalamnya merrberitakan bafiwa Muhammad SAW

itu adalah utusan-Nya sebagai pemberitatruan kepada kaum muryrik

Makkah. Hal itu karena kaurn musyrikin pemah menanyakan berbagai

hal yang sudatr mereka ketahui melalui kaum Yatrudi, dari bani

Quraidhah dan bani Nadhir, dan kaum Yatrudi itu menyrnrh mereka

menanyakannya kepada beliau. Kaum Yahudi menyatakan bahwa jika

5 IbnuAbiHatim datamabn QD344).
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Muhammad memhritahu jawaban, berarti ia memang seofimg nabi,

jika tidak dapat menjaurab, berarti ia hanya seonmg yang banyak bicara.

Rasulullah SAW pun lalu menjanjikan jawabannya kepada merek4

namun watryu terlambat turun kepada beliau, dan kedatangan Jibril

terlanrbat dari waktu yang telah dijanjikan kepada mereka, maka orang-

ortrng muqnik menuduhnya telah menyelisihi janji dan berbohong.

Allah prm menurunkan stmh ini sebagai jawaban atas pertanyaan

mereka Oleh karena itu" surah ini pertama kali dibuka dengan pujian

kepada Altah dan pendustaan orang-orang musyrik terhadap perkataan

mereka di antaramereka sendiri.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

22927. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin

Bukair menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq,

ia berkata: Seorang syaikh dari Mesir menceritakan kepadaku,

bahwa telah berlalu sekitar empat pululran tahun dari Ilcimah,

dari Ibnu Abbas ---+nenunrt pendapatku- ia berkata: Orang-

orang Quraisy mengutus An-Nadhr bin Al Harits dan Uqbah

bin Abu Mu'ith kepada pendeta Yahudi. Mereka disuruh

bertanya kepada pendeta Yahui tersebut tentang Muhammad,

karena orang Yatrudi merupakan ahli kitab pertama, serta

memiliki pengetahuan tentang nabi yang tidak mereka miliki.

Keduanya lalu pergi sampai ke Madinah. Sesarnpainya di

san4 mereka bertanya kepada pendeta Yahudi tersebut

tentang Rasulullah. Pendeta Yahudi itu lalu memberitatrukan

mereka tentang sifat-sifatrya dan sebagian

Keduanya lalu berkata "Kalian adalah ahli Taurat, dan kami

datang agar kalian mengabarkan kepada kami tentang orang

ini." Pendeta Yahudi itu pun berkata kepada mereka,

"Tanyakanlah kepadanya tiga perkara yang kami perintahkan
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ini. Jika dia dapat menjawab tiga perkara ini, berarti dia

menumg seoftmg nabi. Namun jika tidak dapat menjawabnya

berarti dia hanya seomng pendusta. Tanyakan kepadanya

tentang pemuda yang telatr perg pada masa yang pertam4

dan tentang perkara mereka, sebab telah terjadi kepada

mereka peristiwa yang sangat ajaib. Tanyakan tentang seorang

laki-laki yang telatr berkeliling dari Barat hingga Timw,

bagaimana beritanya? Tanyakan kepadanya tentang hakikat

roh? Jika dia memberitahu kaliaru berarti dia seorang nabi,

maka ikutilah. Namr:n jika tidak berarti dia seorang pendusta,

maka berbtratlah sekehendak kalian."

Uqbah dan Nadhir lalu pulang kerrbali ke Makkalu keduanya

berkat4 "Wahai kaum Quraisy, aku datang dengan perkara

yang akan merrutuskan kalian dengan Muhammad. Kami

diperintattkan oleh pendeta Quraisy rmtuk bertanya kepadanya

tentang beberapa masalah." Kemudian keduanya

menceritakan tentang perkara itu.

Mereka lalu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata,
*Wahai Muhammad, beritahukan kepada kami...." Mereka

bertanya kepada Muhammad tentang hal-hal yang telatr

dikatakan oleh pendeta Yahudi tersebut. Rasulullah lalu

berkata *Akan aht beritahukan kcpada kolian besoh " dengan

tanpa mengucapkan "Inq/a Allah'. Mereka pun perg.

Rasulullah lalu menunggu selama 15 hari, dan tidak juga

Allah berbicara kepadanya lewat wahyq dan Jibril pun tidak

mendatanginy4 sehingga penduduk Makkah menyebarkan

berita yang tidak menyenangkarl "Muhammad telah

menjanjikan kepada kita besok, dan sekarang telatr 15 hari,

rurmun dia belum juga memberi jawabannya Rasulullah pun

sedih, karena wahyu terputus dan ucapan penduduk Makkah
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terasa memhtkan Rasulullah. Kemudian datanglah Jibril

dengan $rah Al Kahfi, yang isinya menegur Rasulullah atas

keseditrannya terhadap omongan kaum kafir tentang dirinya.

Jibril membawa berita tentang pemuda Yroy, yang telatr

berkeliling tersebut. Juga firrran Allah, ?-bi & 1$15i
,-*il );i'6Ajq i;JUdli$ 'Dan mereta

bertarrya kcpodamu tentang roh Katakanlah, 'Roh itu

termasuk urwan Tuharht don fidaHah kamu diberi

pengetahuan melainkan lryn sedikit." (Qs. Al Israa' [17]:

8s)

Ibnu Ishaq berkata: Telatr sarnpai kepada kami batrwa

Rasulullah merrbaca strah terselut, tili'i:;leiti;t"g
{$*S"gola puii bagi Allah yang telah menurunkan kepada

hmtba-N1n Al Kitab (Al Qn'an). " Maksudnya adalah, ya

Mutumma4 engfuu adalah rasul-Ku. Guna memperjelas

kerasulannya f.ci$- l; "hn Dia tidak mangadakon

kcbengkokon di dalannya." Maksudnya adalah hrus dan

tidak ada perselisihan di dalamnya-6

Tatwil Firman Allah, ^r{;fa$,C$ ;;a4- (Intuk
memperingatkan sihsoan yang sangot pedih dari sisiAlhh)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai manusi4 telatr diturunkan

kepada hamba-Nya Al Qur'an yang lunrs dan tidak ada kebengkokan di

dalamnya, gUna meurperingatkan kalian dari siksa Allah yang sangat

dahsyat.

lxrtay'n rrbt ,orkt rdrryu adalah siksa yang akan disegerakan,

dan lafaztr 'ii emaksudnya adalah dari sisi Allah-

6 Ibnu Hisyam dalarn As-Sirah An-Nabaniah (11321,322), Ibnu Athiyatr dalut Al
Mtthurw Al Waib (31495), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/103).
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Perkataan kami dalam hal ini telah dikatakan oleh atrli takwil.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

22928. Abu Kuraib menceritakan kepadu kami, ia berkata: Yunus bin

Bukair menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Ishaq,

mengenai firman Allah, ta4$C( 11 "(Jntuk

memperingatkan siksaon yang sangat pedih," ia berkata,

"Maksudnya adalah adzab-yang disegerakan di dunia dan

akhirat." Tentang ayaf 'Xii*dori sisi Altah." "Dari sisi

Allah" maksudnya adalah dari sisi Tuhanrnu yang telatr

mengutusmu sebagai rasd.7

22929. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Istraq, riwayat yang sama.

22930. Bisyr menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kari dari Qatadah, mengenai firman AUah, fi;
ia berkata, "Maksrdnya adalah dari sisi-Nya"8

Jika ada yang berkata "Di mana Letak noful dalam firman

Allah, sjc-."

Jawabannya adalall *Maful'nya dihilangkan dan sebagai

gantinya adalah yang dimakzud oleh ztrahir aya! lersebut, yaitu yang

tersembunyi dan bersarnbung dengan 'f!t JF S& seakan-akan

dikatakan, 'Untuk mengingatkan dari siksa" sebagaimana dikatakan,

,i',qj 3*-' Menolai-nahtti (kamu) dengan kawan'kawanl (Qs' Aali
'Imraan [3]: 175) sedangkan maknanya adalah menakufnakutimu

dengan sekutu-sekutunYa. "

I

I

l

Ibnu Hiryarr dalam As-Sirah A*Nabav'ioh (1823).

IbnuAbi Hatim dalam t^ftirQD34).

-
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Takwil fimen Allah: 't 

":;S 
4i @an ncnberi berita

gembira hepada orang4rong Wrg beri'nan)

Allatr Ta,ala berfirman: Berilah kabar gembira kepada orang-

orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya 9:rJ9(6$-iv-i'i
,,Yang mengerjakon amal yutg slwlih," yang melalorkan apa yang

Allah perintattkan kepadanya dan meninggalkan apa yang Allatt

larang, 13 #'Ail " Bahwa mereka akan mendapatkan pembalosan

yang baik" Sebagai pahala d"n balasan dari Allah kepada mereka atas

keimanan mereka dan amal baik perbuatan mereka selama di dunia

Pahala itu berupa surga yang telah dijanjikan kepada orang-orzuirg yang

bertahra.

Talrwil fiman Athh: (49.6>5. (Mereka kehal di

AAaruya untuh selanu-lanonYQ

Allah berfirman: Mereka tinggal di dalamnya selama-lamany4

tidak berpindah dan tidak dipindabkan.

Lafa?h ;4tidibaca manshubsebagai hal daifirman Allah, 'if

t3#;f v*e *ut r"a"va terrrasuk pahala kebaikan di sini adalatl

tinggalnya mereka di dalam surga

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafslr, mereka yang berpendapat demikian menyebgtkan

riwayat berikut ini:

22931. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

Anah, @ €:; #';I)';,1 9rr9i aJ;-'nSi'u -$5i #i
gri:i-6{-J "hn memberi berita gembira lePada

orang-or(mg lnng berimon yong mengerjakan amal yang

slnlih, balwo mereka alan mendapatkan pembalasan yang

baik; merekL kckilt di dalamnya untuk selama.lamatqn,', ia
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berkat4 "Maksudnya adalah di tempat yang abadi. Mereka

tidak akan meninggal di dalamny4 yaitu mereka yang

membenarkanmu terhadap apa yang datang dari sisi Allah dan

mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka'e

ooo

'fii*o.-r,s u@ (i;'3i'L4'6c6-li bit
${ $t 5}A,fdi b A i1? ;K :,;,\
uDon tmal'/r- memrpelringoffl.m l<spado ot(mg'orcrJg
ytrtgberkfre 'Nlah rnengan$il seoturg arwk'-

lvfqellr- *l<ali.l<ali ddf,k nenpr.trryai pengetalwfln terfimry

lwl iar, don begiht fu nerck nlurrlong msela Alnrrdkah

buntt<nyal<atd.kfri yoitgkehzar,r dmi miut msekn;
nrrrel,adnokmengatal<m(sesluffiil<earulidu,sta."

(Qr. AlIGhff [18]:4,5)

Allah Ta'ala berfimran: Hendaklah Muhammad

memperingatkan kepada v,arxrr(l:'iti'JGi'6!6-ii *Dan untuk

memperingatkan t@pada orang-or(mg yang berkato, 'Allah mengambil

Seorang anok'," dari kalangan omng muqnik dan yang lainnya, tentang

siksa Allah dan pembalasan-Nya yang segera datang, serta adzabnya

nanti di aktrirat, dikarenakan perkataan mereka.

Ha[ tersebut dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

22932. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,

(it'ii'Gt'6!6-iti r-t uDan untuk memperingatkan

e Ibnu Hisyam dalam ls"Sirah An-Nabm'Wah (11323).

@
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kewdaor(mg.orangyangberk0ta,,Allahmengambilseorang
qnak'." Ia berkata, "Maksudnya adalah kaum Quraisy' t€rena

perkataan mereka, 'sedangkan kami menyembah malaikat'

dan mereka adalah anak peremptran Allatr''-Io

Talwit fiman Allah: ), b+rlY (Mereha sehali-kali tidak

mempunyai pengetahuan tentang hal ita)

Ia berkata: Mereka yang berkata (ii':i'Gt
mengambil seor(mg anak" 4"Tentang lwl itu"' trdzdr'

*Allah

memiliki

pengetatruan teNrtang Allah. Hllxlf ha dzlam firman Allah -r| kembali

kepadaAllah.

Makna ayat tersebut adalah me,reka yang mengatakan perkataan

itu karena tidak memitiki pengetahuan tentang Allatl , yang tidak boleh

bagirya memiliki seolang anak. Dikarenakan kebodohan itulah mereka

mengatakan Perkataan tersebut.

Talrwil fiman Allah: {!7'f; @"" begitu pula nenek

,noyang tureha)

Allah berfirman: Begitu juga dengan pendatrulu mereka yang

telatr berkata seperti perkataan mereka hali ini, dikarenakan tidak

memiliki tentang Allah dan kebesaran-Nya'

Takwil fiman Allah: d;lr'6t'^:t? iK Utanshah

buruknya fota-futu yang hefuu dari mulut nureka)

Ahli qira'atberbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

ro lbid
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Mayoritas ahli Madinah dan Kufah berkat4 "Jika membaca

i,7? iK a"ne n me-naslwb-kan lafazh 'r41, maka maknanya

adalalL amat jelek perkataan mereka sebagaimana lafazh ,)-iiYtr-i .-4.

ts >V,t ?),i'6 * t 9:1t';t.-
Ahli natrwu Bashratr membacanya dengan me-nashab-kan

:^9 karena b€rmakr4 sejelek-jelek perkataan, sebagaimana firman

Allah, 6n3 aiq "dan tempat istirahat yang Wling jetek" (Qs. Al
Kahfi [8]:29)

Mereka juga berkata: Dibaca noshab seperti syair berikut ini:

it- ffi SGTI c-'*-T;tui,' tiy'*:x'-s::

'Dan aht mengetahui apabila unta yang hamil itu kembali kc

kandangnya.

Anak burung unta terhuytng drterpa angin dsi arah Selatanurr

t . Diriwayatkan batrwa sebagian ahli Mal&ah membacanya iK
kK a*g* mar1tu'tz seperti p"tr.utu^t o$J, 'F ,utj'p. wudibaca

demikiaru maka pada latazh il? lKt aAr ada la,8r yarrg mudhmir

(yang disembunyikan), dan kedudukannya menjadi tila1u1firk a;Jf.

Bacaan yang tepat menunrtku adalah yang membaca
1"1r'-,IK a""g*, me-nashob-kan, karena adanya dalil ijmo' tentang

bacaan tersebut. Dengan demikian, mafmanya menjadi, dan amat besar

, kejelekan perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka yang berkata,

"Allah mengarrrbil seorang anak, dan malaikat adalah anak perempuan

Allah.'

Hal itu dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

n Tidakkamitemukanpenyairini.tz Yaitu bacaan Al Hasan, Yahya bin Yatrar, Ibnu Muhashin, dan Al Qawash.

Bacaan ini tidak mutqwdir.
Lihat Ibnu Athiyah dalm Al ltluhtrs Al Waiiz (31496), Abu Ja'far An-Nahhas

dalam Ma'ani Al Qttr'wt(3214),dan Ibnu Al Jani d^lan.Al Mtthatasib QD4).



Tatstulth:ITubui

22933. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

Allah' i#;Sb'di'-^:9 if,{ etangkan bwubtva kata-

kata yang kcluw-dsi mulut mereka," ia berkata, "Maksudnya

adalah perkataan mereka batrwa malaikat adalah anak

peremPuan Allah."l3

Takwit lirman Allah: (!i$<,]fi-ot (Mereha tidak

mengdahan [sesualuJ fucaali dusta)

Allah Ta'ala berfirrnan: Perkataan mer€k4 batrwa Allah

mengarnbil seorang analq merupakan perkataan yang mereka ada-

adakan" dan sebagai bentuk pendustaan mereka kepada Altah'

ooo

ffi *S $v W. i of Clr, 
:cF A1; U ;i'3

53 iA'ff ';H-d L;,isi :t; u, 6;tir @
9i6*3q;(,s]-fiuli

"Maka (apal<th) borangl@lil<anw alcsr. menhmnh dirhnu

l<arernbqsedihlwtisetelahmselabpaling,sekitutya
nrsela tidak bqimon kepann keteraryan ini (N Qtln' an) .

sesnngguhny alcmni telf,h meniadilmt aPo yang adn dibl,trnli

sefugai phiasmbasirrya, agcr l<mri marrguii nsela
df,palril ili urtnro nqelco yerrg tcrbdk Whntarmy* Dart

sesnngguhny o l<mni bencr.bentr orl<frn mmiadilcm (pula) apa

13 Ibnu Hispm dalam As-Sirah AwNabm'iyyah (1R23).
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yffirg di ctrrarnya netri.radi tmah tattw trlndils'
(Qs. Al Kahff [18]: 6.8)

Allah Ta,ala berfirman: Ya Muhammad, (apakah) barangkali

kamu akan membinasakan dan me,lnbgngh dirimu" disebabkan

perkataan kaummu irn, L-#-.6'ii 'q 6 'fr & 6i d; [) "Kami

setali-knli tidak percrya kepadamu hingga kontu memancmkan mata

air dan bumi untuk komi." (Qs. Al Israa' [l{: 90) sebagai bentuk

pembangkangan kepada Tutmn mereka? Apakah kamu juga akan

bersedih jika mereka tidak beriman dan berpaling 9Wl" apa yang

diturunkan kepadamu? Dikatakan: ctfil ttd;. tlbl .t iJ oro 'en.

Termasuk perkataan Dzu Rimah berikut ini:

),u-st i:;- * d :d *:*st eqt ua-t v(

"Wahai orang yang akan membinasakan dirinya,

jikL tal itu tidak kamu dapatkan, maka takdir telah meniauhkannya

dqimu."l4

Maksudnya adalah,Sj, kemudian dihilangkan tasydid-nya

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22934. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: YazJld

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

Bagran dari bait syair panjang yang di dalamnya memuji Amr bild bin Abu

Burdatr, bin Abi Musa Al Asy'ari.

Mals6 lafazh 1r2(lr adalah pembungh, dan makna lafa!fi Lbi adalatr yang

memalingkan, iihksudqra aaaar" jika kami tidak mendapatkan ini maka takdir

telah menralingkannya arrimu. Lthat Ad-Diwan tal.240), Abu Ubaidah dalam

Majaz Al etrran (ti3g3),Al Mawardi dalam An-Mira wa Al 'Uyun (3D84), dan

Ibnu Athiyatr Mlam Al luhthryrt Al Wajiz Q1496\.

I

!
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Tdl,r,-Al/l,Xlrrrtrri

kepada kami dari Qatadafu mengenai firman Allab 'e;;1'1il

-13 "Maka (apakoh) barangkali kamu akan membunuh

dirimu,,, ia berkata "Maksudnya adalatl membun,h dirimu."l5

22935. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMrrrrazzaq mengabarkarr kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepadakami dari Qatadatu riwayatyang samal6

Takwit fiman Allah: 'tl 1tr*"'a bersedih)

Ahli tal$ilil b€rbeda petdapat telrtang penalorilan firman Allah

ters€but. .

sebagian b€rpendapat bahwa maknanya adalab barangkati

kamu akan membqnutr dirimu karena keparatranmu jika mereka tidak

beriman dengan keterangan ini (Al Qur'an). Sebagaimana riwayat

berikut ini:

22936. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada l6mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, W-l o;
.21
frJ *Srt:tP, "Korena bersedih tuti (setelah merelra

berpaling), sefironya mereka tidok beriman l'epafu

kcteranganini(AlQtt'an),"iaberkata"'Karena
kemarahan."lT

Atrli takwil lairurya berpendapat batrwa maknanya adalah,

karena gelisah, sebagaimana riwayat berih$ ini:

22937. Muhammad bin Atnr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Ashimmenceritakankepadakami,iaberkata:Isa

Ibnu Abi Hatim dalm t^Btu Q|BU).
Al Mawardi dalam A*Nia wa At ,uw QDE') dan Al Baghawi dalam

Ma' at im At-T aruil (3 I 5 4l) -
Ibid

t5
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SurahAlKchli

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ib-nu Abi najih,

dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 6 "Karena

bersedih," ia berkata" "Karena gelisah'"It

Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa maknanya adalah, sedih

atas mereka, sebagaimana riwayat berikut ini:

22938. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakudarilbnuJuraij,dariMujatrid,riwayatyangsama'

22g3g. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman

Allah, 6 ia berkata ..Maknanya adalatr, karena

kesedihannYa atas meltka."l e

Telatr kami terangkan makna lafazh .ijtr pada bab yang lalu

dalam kitab kami ini, maka tidak perlu kami ulang lagi di sini.

Ini merupakan teguran dari Allah kepada Rasul-Nya atas

kesedihannya dengan berpalingnya mereka (kaumnya) untuk beriman

kepada Allah dan melepaskan diri mereka dari sesembahan selain

Allah. Sesungguhnya Allah Matra Pengasih kepada mereka'

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

22940. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

Mujalrid dalam tafsir (hal. 445), Al Baghawi dalam Mq'alim At-Tanzil (3/541),

dam Ibnu Athiyatr dalan Al Muhrror Al lloiiz(31496'1

Abdunazzaq dalam tafsir (21325).

It
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raft,n--Ath:Ilwbut

AuarL 6 *-S t:*, W. i ;,1 i2rlu iY -{i b; Ji':il
*Malra (apakah) bwangkali kamitt alcan membunuh dirimu

karena bersedih lati setelah mereka berpaling, sedranya

mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al Qur'an)"' ia

berkata ..Maksudnya adalah menegurnya karena kesedihannya

atas kaurnnya lantaran harapan beliau atas mereka ftaumnya)

tidak terwujud. Jadi, maknanya adalah, jangan kamu

b€rsedih.''o

Takwil firman Allah: 6'Q"r$ac{Ei3y
(SesmgguhnyaKomitelahmcnjadikanopayangodadibumisebagai
perhiosan baginYa)

Allah Ta,ala berfirman: sesunggrrhnya apa yang Kami jadikan

di atas bumi adalah sebagai perhiasan Urgi U"*i. #'bA'&\ffr.
,,Agar Kanti menguji mereko siapakah di antara mereka yang terbaik

perbuatannyd, Siapakatr di antara mereka yang lebih taat mengikuti

perintatr-Nya dan meninggalkan dunia?

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22g4L Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua du,' P," Ali najih,

dari Mujahid, mengenai firman Allatr, 6L;6Si:l;U
,,sesungguhrtya Kami telah menjadikan apa yong ada di bumi

20 Ibnu Hisyam dalam As-Sirah A*Nabawiyah (1R23)'
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sebagai perhiasan bagiryn," ia berkata' "Makzudnya adalalt

segala sesuztfu yang ada di atasnya''l

22942. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama'

22943. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL me,lrgenai firman Allatl, Ytf4Gy
li,'Q eiJt g "sesungguhnya Kami telah menjodiknr apa

yang ada di bumi sebagai perhiasan baghya" Ia berkat4

"Diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi SAW pernah

bersaMa, LtS ?v{ ,qi'iilr;;trrr 35 ,i'b''t€ t;lJ'bt

,r:3t ry3ty,fJlt yif.J, ,'o|;s 'sesungguhnya dunia ini

hijau non indah, don Allah menjadikan kalian

sebagai pengatur di dalonnya. Dia akan melilwt bagaimana

lralian berbuat, maka waspadolah kalian terhadap dunia, dan

w as padal ah terhodaP w frtit a'.'il

Talrwil lirman AIIah: {3'o:;\'&Jf}:i- (Agar Kami

menguji mereka siapahah di antara mereka yang terbaik

perbuotannya)

Ahti tal$ril berpendapat seperti yang telah kami katakan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

22944. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Isham Al Asqafani

menceritakan kepada kami, tentang ayaL{l^:1#'fr rfr-
zt Mujatrid dalam tafsir Oal. 445).
22 Id U*n dalam bab: Ar-Riqq (98), An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra (9269),

Ahmad dalam lulusnad(3/40), Al Baihaqi dalam suran (71369\, dan Al Mundziri

dalamr At-Trghib wa At'Tshib (41184).

!



TafsirAlJl.:I\aM

"Agor Kami menguii mereka siapakah di antara mereko yang

terbaik perbttatannya," ia berkata, "Maksudnya adalatr, lebih

meninggalkannya'8

22945. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnrl Ishaq, mengenai firman

Auah, i3"1A'&1 rfr-6'Q e-i'i( &c,t7;43y
"sesungguhnya Kami telah meniadikan apa yang ado di bumi

sebagai perhiasan bogirrya, agar Kami menguii mereka

siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatanrq/a," ia

berkata "Maksudnya adalalt sebagai ujian bagi mereka"

siapakatr di antara mereka yang lebih mengilarti perintatrKu

dan berbuat dengan ketaatan kepada-Ku"2a

Talrwil firman Allah: $|$*;{r$fi}+f1b (Dan

sesungguhnya Kami benar-benar ahan meniadikan tpulnl apa yang

di atasnya menjodi tanah rala bgi tandus)

Allah Ta'ala berfirman: Dikarenakan perbuatan mereka yang

menghancurkan setelah Kami makmurkan, dengan menjadikan hiasan

di atasny4 maka akan Kami jadikan tanah itu tandus.

Maksud latadr,i&Jt *Tanah rota," adalah permukaan bumi.

Maksud latafr- $| "Torrd*,' adalah tidak ada tumbuhan,

tanannan, dan pengairan.

Ada yang berpendapat bahwa maksud lafaztr .ri.ia-Jt dalam ayat

ini adalah bagan permukaan bumi yang datar. Pendapat ini mendekati

pendapat yang kami katakan.

Al Baghawi dal?flrr Ma'alim At-Touil (31541) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhsrar Al WajizQla9Q.
Ibnu Hisyam d^lm As-Siral, A*Nabaw iyyah (l I 324').

73
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Pendapatkamimengenaipenalon'ilanayatinidanpemaknaan

terhadap wA i#'sesuai dengan pernyataan para atrli tafsir' Mereka

yangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat.riwayatberikutini:

22946. M,rrammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapalku menceritakan kepadaku' ia berkata: Pamanlnt

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya-dari Ibnu Abbas' mengenai firman

Allah, fr;5*;tfl;V 6]'PfGb " Don sesunggulvrva Kami

benar-beno akan meniadikan (Wla) aW yang di atasnya

menjaditanahratalagitandus"'iaberkata"'Maksudnya
adalah menghancurkan dan membinasakan segala sesuatu.'2s

22g4T.MrrhammadbinAmrmenceritakankepadakqiaberkata:Abu
Ashim menceritakan kepada kami' ia berkata: Isa

me,lrceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalol

iaberkata:AlHasanmenceritakankepadakami,iaberkata:
Waraqa menceritakan kepada kami' semtut dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujatrid, mengenai firman Allah' $|{a3
*Tanahratalagitandus,,,iaberkata,..Maksudnyaadalatl

getsang."26

22g4S.AlQasimmenceritakankepadakarni,iaberkata:AlHusain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid' riwayat yang sama'

22g4g. Bisyr menceritakan kepada kami' ia berkata: Ya^d

menceritakankepadakami,iaberkata:Saidmenceritakan
kepadakarni dari Qatadatr, mengenai firman Altah, 6j41b
$$*;fr$li *Dan sesunggulvrya Kami benar'benor alant

Mujahiddalamtasiroal.445),Ab.u{a,farAn.Nabhasda|amMa,otiAlQtr.an
i#,dd^ "l 

r"tnl -a aa^i *t't"*a wa Al'uvn Aas9'
Ibnu Abi Hatim datam iffiilis>a- euu la'ar en-Namas dalam Ma'ani Al

Qur'anQDl6).

?5
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menjadilran(wla)owwngdiatasrryamenjaditanahrata
lagi tandus," ia berkata, "Maksud lata/r..ri.i.c-Jt adalatr tanatl

yang tidak ada pepohonan dan tumbuhan''27-

22950. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

Allah, f,)JnlLil;C6j'Pf$ " Dan sesungguhnva Kami

benar-benar akan meniadilran (pula) aW yang di atasnya

menjadi tanah rata lagi tartdus,,, ia berkata, ..Maksudnya

adalah, bumi dan semrE yang ada di atasnya akan musnah dan

binasa'dankepada.Kutempatkembali.olehkarenaitu,
janganlatrapayangkamudengardankamulihatdiatasnya
membuatmu bersedih-"2t

22g5L Yrurus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan

tentang firman Allah, $|6* *Tanah rata lagi tondus," ia

berkata, "Lafazh ;;jr artinya adalatr bagran bumi yang tidak

ada apa pun di atasnya.-Apakatr t fy 9it5,T"."9:t*:i-9!y:|A' l.*iirivi,tr :txi iStit;; !;l;rrh b.rfir-*, ?rX ,Hi*.:lt JL'"A' 3;16\V {j
€; .!, 'Din apalah merelra tidak memperhatiltan'

bahwasinya Kami menghalau (av'an yang mengandung) air

lre bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan

itu tanaman '. (Qs. As-Sajdah lS2!:27) Lafazh il#t artinya

adalah bagian bumi yang tidak ada sesuatu pun di atasnya'

baik tanaman maupun manfaatnya. l-atazh rl.itt artin,2

adalatr tanatr yang datar. Allah berfirman, 
-{Jl!;W- ti;*

137 'frao* ada sedikit pun lomu lihat padanya, tempat yang

rendoh dan tempat yang tinggi'. (Qs' Thaatraa [20]: 107)

Maksudnya adalatr yang datar, sebagaimana dikatakan 'c''\'h

27
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Ibnu Hisyam dalarn As-Sirah An-Nabau'i1'yoh (11324)'

Ibnu Katsir dalam tafsir (9/105).



't:'iin i ,ri\'Bumi itu telah dibinasakan maka menjadi

tanah yang hancur. itt irp iTh- 'Dibftasakan oleh

belalang dan binatong ternok', dn 1ftl o:hJjika tidak ada

apa prm di atasnya. Tahun kekeringan disebut iuga ig atat

t?flt*karena tidalc subtrr dan lcurangnya hujan."

Ar-Rajiz berkata:

';t7"\to$r*;i
"Takm-tohut kckcringm itu telah nerqtq2tmyo- " 2e

Dikatakan ljtX ;;J liika tanah mereka menjadi k€ring dan tidak

zubur. Dikatakan: gc.rif iiit:irlo tlamennyatelah dimakan semua.

aoo

* 6A; A,3s#Y q;Ki 6 IJ i;; I

SurchAlKchf

" Atfri l<ffiw nrlngira bahw o or(mg. or @tg y 6rg twditni
gw dm (yar,r9 nen,l@tnyai) ruqln ir;.t, nwrelio nwryita

tmna.ntk tfttd*-tmdt l<clrnnsaan Korlni y arrg

menshrl':anlrorn?" (Qs. Al IGhft [18]: 9)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,

apakatr kanru menyangka oftmg-orang yang mendiami gua (Ashlwbul

Kahfi) dan yang merriliki u-raqim adalah t€rmasuk dari tanda-tanda

kekuasaan Karrri yang mengherankan? Sesungguhnya apa yang Kami

ciptakan dari langt dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya

menrpakan keajaiban melebihi keajaiban orang-oftmg yang mendiami

t Abu Ubaidah dal36 Maju Al Qu'an (1R94) dan Al Mawardi dalan A*Nukot
wa Al 'llyttn(3286).
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gua. Bukti-bukti Ikmi terhadap orang-orang musyrik dari kaummu dan

hamba-Ku yang lainnya merupakan se$ufir yang telah pasti.

Pendapat kami mengemai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22952. Mtrtrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allatr, !Ji;'- il
l* 6A; e ilgd)ij,ar3iv."*at " Atant komu mengira

balm,a orang-orang yang mendiami gua dan (yang

mempurryai) raqim itu, mereka mengira tertmasuk tanda'tanda

lrehtasaan lfumi yang mengherankan?" Ia berkata:

Mutrammad bin Arnr berkata dalam haditsny4 *Bukan

merupakan keajaiban yang yang paling mengherankan dari

tanda-tanda kekuasaan Kami." Al Harits berkata dalam

haditsny4 ,Bukan yang paling mengherankan dari tanda-tanda

kekuasaan Kami."3o

22953. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,- mengenai -firman
erra,, t* $); A,694/r)ti,;+A(;;;t A i;; it
"Atant kamu mengira balr,a orang-orang yang mendiami gua

dan (yang mempurryai) raqim itu, merelca mengira termasuk

tanda-tanda kckuasaan Kami yang mengherankan?" ia

berkata, "Maksudnya adalah, sangat mengherankan."3l

Ibnu Abi Hatim dalam t^f$ QD446) dan Mujatrid dalam tafsir Oal. 445).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Ql54l).
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22954. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakart

kepada kami dari Qatadalu mengenai ,6,-* pglah'i;; i\
*W);r'$rri';V4;Aia;1'6*At*kmnumengira
balrua orang'or(mg yang mendiani gta dot (yang

mempmyai)raqimitu,merekamengiratermasuktanda-tanda
kchtasaan lfumi yong menglurotkan?" Ia b€rkat4
.Makzu&ryaadalalLadatanda.tandakekrrasaarrKamiyang

lebih mengherankan daripada ittr''n2

22955. Ibnu Humaid menceritakan kQada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada l(ami dari Ibnu Ishaq... yalari me'reka

tidak al(an sanggup me,mbrrat apayang telah Aku ciptakan, dan

banyak bukti-bukti kelcuasaan-Ku yang lebih besar yang telatr

Aku lakukan uttrk hamba-Ku'33

Ahli tals^,il lainnya b€rpendapat bahwa makzudnya adalah,

watrai Mutramma4 apakatr kamu mengira batrwa Ashlnbul Kahfi dmr

yang memili}j raqim, termastrk dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang

mengherankan? SedanEkan Ilmu dan Hikmah yang telatr Kami berikan

kepadamu lebih mulia dari itu? Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

22956. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklsumenceritakankepadakqiaberkata:Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ^^F;y-fi;mfArlah, r* $); e rlg#$4iAtJLAt J16$ ;t
"Atou kamu mengira balwa orang-orang yang mendiami gua

dan (yang memrynyai) raqim itu, mereka mengira termasuk

tanda-tanda kehnsaan Kami yang mengheranl(an?" Ia

Ibnu Abi Hatim dalam t^ft;ir (7D446)'

Ibnu Hisyanr dalam As-Sirah A*Nabmiyyah (1R24)'

v
32

33



TdsirAh:Ihafui

b€rkat4 "Maksudnya adalalL Al Qur'aru ilmu" dan Sunatt

yang telatr Kami berilon kepadamu, lebih mulia daripada

pey'riara Ashtwbut lfuttfi dan r aqim.'04

Kami katakan: Pendapat yang pertama lebih tepat dalam

menalonilkan ayat ini, karena Allah menunrnkan kisatr Ashhabul Kahfi

kepada Nabi-Nya dengan tujuan sebagai huiiah bagi orang-orang

musyrik dari kaumny4 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

ketika mereka bertanya, sebagai ujian atas kebenaran beliarl maka

pencelaan yang keras lantaran pendustaan merek4 padatral sudatr ada

dalil yang jelas ketika mercka melontarkan beberapa pertanyaan.

Mereka mengatakan akan beriman apabila beliau dapat memberikan

jawaban, namun nyatanya mereka tetap mendustakan.

Maksud lafazh ,.i;3r 'egtto" adatah guayang berada di sebuah

bukit tempat bertindrmgnya kauur yang Allah ceritakan kisatrnya dalam

surah ini.

AhIi takwil berbeda pendapat tetrtang malma latazh raqim

dalam ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bafuwa maksudnya adalah nama desa atau

lembah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22957. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yalrya bin AMul A'la dan AMurrahman berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari

Ilsimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Kab menyatakan bahwa

ar -raq iim adalah sebuah desa.35

34 Ibmu Abi Hatim dalaur t^fstr QD446).35 Ibnu Hajar dal?m Fath Al Bri (61503), Al Mawardi dalan An-Nulut wa Al 'Uytn

(3287),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tulzil Ql54l).
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22958. Mrftammad bin Sa'd menceritakan kepadaku" ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada$ ia berkata: Pamanku

menceritakan ke'padail<rr ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaktr dari bapaknya' 94 Ibnu Abbas' mengenai firman

i* i;t;'i;3lti;ii'1i;;;t "Atott kanu mengira

balm,a orang-orang )nng mendiami gua dan (yang

memrynyai) iaqim itu,u ia berkat4 "Raqim adalah sebualt

lembatrdiantaraAsfandanAila|LdibagianbawalrPalestina
t€tapi lebih dekat dengan Ailah''n6

22g5g. Abu Krrraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakankepadalGmi,iaberkata:Alrrrmendengardari
Bapakkrr'dariAthiryaluiaberkata..Raqimadalahsebrratt
desa'n7

22960. Bisyr menceritakan kepada lomi' ia berkata: Yazid

menceritakankepadalGmi,iaberkata:Saidmenceritakan
kepada t<ami dad aqq4ah! menge'oai firman Allah' J;; i\

#i;4{{Jl6i1 
*ety kotttt mengira balwa orc'ns'

ororg yo; mendiotri gua dan (yang memptmyai) raqi itu"' ia

b€rkat4 "Kr-i membicarakan t€ntang makry raqim' yal:tt

sebuatr lembatr temp at Ashtwbut Kahfi b erada'-3t

2296r.AlHasanbinyatryamenceritakankepadakarni,iaberkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami' ia berkata: At Tsaud

mengabarkan kepada kami dari Simak bin Har!-, dari Ikrimah'

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah' 4)g' ia berkata'

"Kab menyatakan bahwa itu adalatr sebuatr de;"3e

36

37

3t
t9

Ib,nuAbiHatimdalamta8ir(7,346)dmlbnuA6iyahd^lamAlltuhtroAl
WajizQlaV\.
Al fi;rdi dalam A*Nuld w a Al' Uvtttr (31286)'

Al gurh"*i dal n Ma'alim At-ToEil Ql54l)'
eUarii"o"q dalan ta8ir (242r'
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22962. Al Hasan bin Yatrya mencerital@n kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman AltalL 4jV ia berkata "sebagian oftrng

mengatakan bahwa raqim adalah kitab merek4 sedangkan

sebagran lain menyatakan bahwa raqim menrpakan lembatr

tempat gua ternpat yang me,reka diami itu berada'4o

22963. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Fu*j, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berlcata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata *Al Kahfi adalah nlma sebuah gu4

sedangkan u-raqimadalah natna lembah.'al

Ahli talc\ilil lainnya berpendapat bahwa raqim adalatt nama

kitab. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22964. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMutlah menceritakan

kepada kafiri, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allall J;n;l
#V,ii<:l6al"Atru kamu mengira bahwa orang-

orang yang mendiami gua dan (yang memrynyai) raqim itu,"
ia berkata, "Maksudnya adalah Al Kitab.'/2

22965. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar dari

bapakkq dari Ibnu Qais, dari Sa'd bin Jubair, iaberkat4"Ar-
raqim adalah lempengan batu tempat mereka menuliskan kisatr

Ashhobut Kahfr, kemudian menaruhnya pada pintu gua.'A3

'r0 Abdurrazzaq dalam tafsir Q1325) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uyrn
(3D87).4r Al Mawardi dalan AwNukatwa Al'Uytn (3D86).

42 Mujahid dalam taftir (72346).
43 Mujahid dalam taftir (712346) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31541).
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22966. Yrmus menc€rital@l kepadakrr ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkankepadal@mi,iaberkata:IbnuZaidmengatakan

batrwaroqimadalahkitabyangdidalamnyaterdapatkabar,
dan Allah tidak menrberitat[rkan tentang kitab tersebut dan

yang terkandung di dalamnya. Ibnu Zaid kemudian membaca,

@-t;ixr'+*i@isil$Glij:"ai)ii'16*rahukahkamu
oporun iltiwtn ini ryowl kitab yongtertulis, yang disaksikon

olehmalaikat-malaikot)angdidekatkan"(Qs.-A'
Muthaffi:fiin [83]: ts-2t) *- @iil;tt{t) 

"gv&'{w,,Tahukah kanu apakah sijjin itu? (ialah) kitab yotg tertulis;'

(Qs.Al MuthafE:fiin [83]: 8-9)

Ahl tatoilil lainrrya b€rp€ndapat bahwa ia adalah nama gunung

,4shtabul Ifuhfi b€rada Mereka yang berpendapa demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

22967. Al Qasim menceritakarr kepada kafiIi, ia berkata: Al Husain

menceritakankepadakami,iaberkata:Hajiajmenceritakan
kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas tf;jrkata',,4r-

raqim adalah rurna bukit tempat gua Ashlwbul Kahfi

terada.'{5

AbuJa'farberkata:Adayangmengatakanbatrwanamabukit
tersebut adalah Banajlus.

Riwayat-riwayatyangmenjelaskanpetdapatt€rsebutadalah:

22968. Ibnu Humaid menceritakan kepada l(ami hal itu, ia berkata:

salamah menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, dari

AbdullahbinAbiNajih,dariMujatrid,dalilbnuAbbas,ia
berkata*Adayangmengatakanbatrwanama.bukittersebut
adalah Banajlus.'/6

41 Ibnu Athiyah dalmAl lvfirtsro Al Wajiz Qla97')'
15 lbid6 at ffuwatai dalarn An-Nukawa Al'UyttnQD$1)'



fafsirAd.:fhafut

22969. Al Qasim menc€ritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Wahab bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami dari Syu'aib Al Juba'i, bahwa nama

bukit tersebut adalah Banajlus, nama guanya adalah Haizum,

dan nama anjingnya adalah Humran.aT

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagaimana diceritakan oleh

AI Hasan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Israil bin Simak menceritakan kepada

kami dari IlsimalL dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Semua yang

ada dalam Al Qur'an aku tahu matnanya, kecuali hananan, al
onah, dano-raqim.'A8

22970. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar

memberitahukan kepadaku, bahwa dia mendengar Ilaimah
berkata: Ibnu Abbas berkat4 *Aku tidak tahu apa itu w-raqim,
kitab atau bangunan?'/e

Pendapat yang tepat tentang makna ar-raqim addah lembaran,

batu atau sesuatu yang dihrlis di dalamnya kitab.

Sebagian ahli hadits batrwa dalam lembaran

tersebut tertulis nama-nama Aslrltabul Kahfi dan kisatr mereka ketika

mereka mencari perlindungan di gua. Sebagian atrli hadits lainnya

mengatakan bahwa lembaran itu kemudian disimpan di dalam lemari

raja. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka menanrhnya di pintu

Ibnu Hajar &ln Fah Al Boi Q1326) dm Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
'WnQD87).
Abdtrraz.zaq dalam ta$ir QR26), Al Fakhrurrazi dalan Mafatih Al Ghaib
Ql I 82), dan Abu Jahr An-Nahhas dalar.n Ma'ani Al Qur' an Q f21q.
Ibnu Abi Hatim dalsn t^fttr QD346')

47
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guaSedangkansebagianlainmengatakarrbahwadisimpanoleh
penduduk desa

flr paaa Uentt* ry.a:alnr ?';ikemudian dirubah

menjadi .1+, r"uugffi 1i"i t*l; #'q," g*dan Jriiiir
U"*r.f.r";f. oitutuf.* j]'aa $3it'!; c'-:ijY T menulisnva'

Begitu juga tulisan yang ada di baj., dinamakan ;ii sebagai petunjuk

'ntuk 
mengetatrui harganya. Sedangkan ular dinamakan g-lif karena

berbekas manakala ia meraYaP'

Orang Arab mengatakan: uln-Jr ?tgjuraUu 3iu'"tatr 
pada

lerrrbatr ternpat mengalirnya air, dan tinggalkan tepi lerrrbatr., Jadrt

perrdapat yang lebih t"put t"',t,"g makna o.raqim adalatl lernba}r yang

aku maksu4 yaitu bagian tengah lerrbah'

ooo

6'-634;; ;\5 c$:;1G3 \jtir,-iAi $Y|^3i iJ tY

@$5'6tU
" (hryatlah) turtntf, Wo Penwdf, iat mencati ternpat

fuiiinis t* drfur, g,,, l"l; nsela bqdoq 1rya1,i Tulwr

l@rni,b*llr*,1"h;,h"'fr l<cpadtl<ffrridnrisisi'Iy1udnn

;;"r rr"t *rt"h Uagi l$ni petrtt\iuk y ffiF W dalnm

u'rulyrml<rrni1ii9'.u (Qs' Al Kahft [18] : 10)

Allah Ta'alaberfirman kepada Nabi-Nya: G;it\:;; it
\*GA;A,6gi)ii4i<fi "Atant kamu mengira balwa orans-

orang yorg ^"i;;*i 
gln dan (yang memwnyai) raqim itu' merelra

mengira termasuk tanda-tanda lrehnsaan Kami yang mengherankan?"

MaksundyaadalalLketikaAshtwbulKahfimencariperlindungandi
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dalam gu4 yaitu ketika melarikan diri rmtnk menyelamatkan agamanyq

ketika itu mereka mencari perlindungan. Mereka berdoa, u.$l;-(;i
'{S;iil"Wahai Tutan kami, berikanlah rahmat trcpada kami dui sisi-

Mu," dengan penuh trarap untuk mendapatkan ratrmat Allah.

Firman Altalu t:i'3gje9".{3 "Don sempurnakanlah bagi

I(ami petunjuk yang lurus dalam urus(m kami (ini)'." Maksudnya

adalah, mereka berserq "Ya Allalr, mudahkanlatr bagi kami dalam

mencari ridha-Mu dan lari dari kekafiran, serta penyembatran berhala

yang disenrkan oleh kaum kami." Latazh l:r33 "Yang htnts,"

maksudnya adalah petunjuk dalam me,lrgamalkan perbuatan yang

Engkau cintai.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab-sebab para pemuda

itu melarikan diri me,ncari perlindungan ke gu4 sebagaimana

disebutkan oleh Allatr dalam kitab-Nya.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalatr kaum muslim

pengikut agama Isa" sedangkan pada masa ittr raja mereka adalah

penyembah berhala, yang menyeru mereka untuk menyembatr berhala.

Oleh karena ltu, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan

agrlmanya karena takut fitnah, atau dibunuh. Mereka lalu bersembunyi

di dalam gua Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

22971. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, mengenai firman Allah, a;ili
#6,+i(JJt "Balrwa orang-orang yang mendiami gua dan

(yang mempunyai) raqim itu," iaberkata "Maksudnya adalah,

para pemuda tersebut memeluk agama Isa AS, sedangkan raja

mereka orang kafir yang memerintahkan mereka untuk

menyembatr berhala Mereka pun menolak dan bee*ata,G,
t3#(f6ii 'ii$y+'i, u?i j,ri.i5,?i;ti -t- 'rut*n



SrrchAIKohfi

kmtiadotohfuhorsehruhlurgrtdanbumi;kmisekali-kali
tidak menyent tulwn selain Dia, sesungguhnya kami kalau

demikian telah mengtcapkon perkotaan yang amat jauh dri
kcbenaran'. (Qs. Al Kahfi [18]: 14) Mereka al*rimya

mengucilkandiridalikarrmnyarrntukb€ribadahkepadaAllah.

salahseorulngdarimerekalaluberkata.Bapalrlkumemiliki
sebuah gu4 tempat dia mengandangtcan tematoyq maka mari

kita p".g untuk berdiam di dalarnnya'' Mereka pun masuk'

dan akhimya mereka dianggap hilang' Latu ada yang berkata

.Merekamasukkedalamgrratersebut,.Karrrnrryalalu

berkata 'Kita tidak menginginkan huktrman bagi mereka yang

lebih- berat kecuali kita hancu*an grra tersebut'' Mereka lalu

membangun bangrrnan di atas gtl4 kemudian

mengtrancurkanrya-

Allah talu me,lrgutus kepada mereka seorang raja yang

memeluk agama Is4 dan kemudian bangunan yang mereka

hancurkan sebehunnya dibangun kembali' Sebagian dari

mereka lalu berkata, 4? 'Sudah berapa lamalah

kamu berada (di sini?)'i'itk" ' Mereka meniav'ab' "Kita

berada (di sini) sehqi otau setengah l'fri"'' Hingga firman-

Nyq 'Maka su'ulilah salah seorang di antara katnu untuk

pergt ke kota'. (Qs. Al Kahfi [18]: 19) Sedangkan uang kertas

mereka pada waktu itu berbelltuk besar'

Mereka lalu mengutus salah seorang dari mereka untuk

membeli makanan dan minuman' Ket'rka dia keluar untuk

perg, dia melihat pada pintu gua sesuatu yang mengherankan'

iao Au ingin kembali, tapi alfiimya dia petg ke kota juga'

Sesampainya di kota dia tidak mempercayai apa yang dia

lihat. Dia lalu mengeluarkan uang p€ralq maka ofttlrg-orang

yang melihatrya merasa terheran-heran dan tidak mau
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menerima uang t€rsebut.. Meneka bertanya 'Dari mana kamu

dapatkan uang ini? Karena ini hkan uang pada zaanan ini?'

Mereka lalu berkumpul dan terus bertanya kepadanya, sampai

akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada raja

Mereka memiliki lembaran yang mencatat peristiwa yang

terjadi, maka mereka melihat leurbaran itu. Mereka melihat

kepada kitab kapan mereka H*g, kernudian mereka

memberi kabar gembira kepadanya dan satrabatnya, serta

dikatakan kepadanya, ?ergilah dan perlihatkan sahabatrnu

kepada kami'. Me,reka prm pergi me,lruju grra untuk bertemu

dengan sahabatnya, dan dia masuk sebelum kaum itu masuk,

lalu dia ditidurkan kembali.

Orang yang mengagung-agrrngkan perkara itu b€rkat4

\:# f* O'i#I "sesunggultnya kami akan mendirikan

sebtnh rumah peribadalwn di atasnya-" (Qs. Al Kahfi [18]:

zt)to

22972. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia b€rkat4

"Perbuatan dan kesalatran omng ahli injil telah melampui

batas, raja-raja mereka telah berbuat sewenang-wenang hingga

mereka menyembah berhala dan menyembelih rmtuk

sesembatran mereka Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu

Ibnu Katsir dalam tafsir (9/109), ia berkomentar, "Dinyatakan battwa mereka

menganut agama Isa AS. Nanlm yang jelas, sebelum datangrya agama Nasrani,

karena kalau saja mereka menganut agama Nasrani, tentu para pemuka agarna

Yahudi akan menjaga kisah ini dan menceritakannya serara turun temunm."

Telatr dijelaskan sebelumnya bahwa Ibnu Abbas menceritakan bahwa kaum

Quraisy telah meminta sesuatu kepada para pemuka Yatrudi di Madinah unmk

menguji kebenaran Rasulullah SAW. Karmr Qpraisy itu meminta mereka unhrk

menanyakan kepada beliau perihal mereka (Ashhabul Kahn,kisah Danlqunain,
dan meminta mereka rmtgk me,nanyakan tentang roh. Ini semua mentmjukkan

bahwa semua ihr t€lah ada pada masa ahli ldtab, dan lebih dulu daripada

keberadaan agama Nasnani.
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masih terdapat sisa-sisa ajaran Isa bin Maryam, mereka masih

berpegang teguh dengan melryembatr Allah dan mengesakan-

Nya

Raja-raja mereka yang berbuat zhalim diantaranya adatatl

Raja Romawi bemama Daq;runus, penyembah berhala dan

menyembelih untuk sese,rrbatran merek4 serta membunuh

siapa saja yang menyelisihi perintalurya dari golongan yang

memegangteguhajaranlsabinMaryam.Diatrrrurrkedesa.
desa di Romawi, dan tidak ada desa yang dia singgatri kecuali

orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Isa

dibrmuhnya, sampai mereka bersedia untuk menyembatr

berhala dan menyembelih untuk seserrbatran mereka

Lalu tnrunlah Daqnnrus ke desa Ashlwbul Kahfi' Ketika

Daqnrnusturunkedesamereka,hatitrrmembuatsusatrahli
tnl* maka mereka bersembunyi dan lari menyelamatkan diri

ke segala penjuru Ketika datang ke desa tersebut Diqyanus

memerintahkan unttrk mengumpulkan ahli imaru kemudian

memberitandakepadasetiaporangkafudaripendudukdesa
tersebut. Mereka lalu memerintatrkan rmtuk mengikuti ahli

ke tempat persenrbunyian mereka dan menangkap

mereka untuk kemudian diserahkan kepada Diqyanus' Mereka

lalu dikumpulkan di tempat penyembelihan seserrbatran untuk

korbaru lalu diperintabkan kepada mereka untuk memilih,

dibunuh atau menyerrbah berhala dan menyembelih untuk

sesembahan mereka sebagian ada yang memilih kehidupan

druria fteluar dari agamanya) sehingga dibebaskan dari

kematian. Sebagian ada yang enggan untuk menyenrbah selain

Allah, sehingga dibunutr. Ketika Diqyanus melihat kekerasan

dan keteguhan ahli imaru mereka menyiksa orang-orang ihr'

Atau dibunrfi dan dipotong-potong tubuh mereka' lalu

potongan tubuh tersebut diikat dan digantungkan di setiap

I
I
I
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sudut dan pintu gerbang kotq s€hingga fitnah tersebut

medadi beban bagi orang ahli iman, sehingga sebagian

mereka ada yang memilih meninggalkan agamanya dan kafir.

Ketika Ashlabul l{ahfr melihat fitnah tersebut, mereka sangat

sedih, sehingga u/ajah mereka b€rubah dan tubuh mereka

menjadi kurus. Mereka lalu memohon pertolongan kepada

Allah dengan shalar, puasq sedekalu tattmi4 takbir, serta

tahlil, menangis, s€rta lfiusyu memohon kepada Allah.

Mereka adalah sekelompok anak yang masih muda dan bebas

dari anak-anak golongan pemuka Romawi."Sl

22973. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari AMullah bin

Abi Najih, dari Mujahi4 ia berkata: Aku diberitatru bahwa di

antara mereka karena masih sangat muda usiany4 ada yang

merusakuang mereka

Ibnu Abbas berkata: Meneka tenrs-menertrs, siang-malam,

menyerrbah dan menangis kepada Allah, serta meminta

pertolongan kepada-Nya. Mereka berjumlah delapan orang;

Maksimilina adalah yang terbesar di antara mereka dan dialatt

yang berbicara de,ngan raju Mahsimilinina, Yamliha,

Marttrus, Kasythusy, Pirunus, Dinamus, Bathunus, dan

Qalush.

Ketika Diqyanus mengumpulkan penduduk desa untuk

menyembah berhala dan menyembelih untuk sesembahan

merekq mereka merrohon dan menangis kepada Allatt sambil

berkata, *Ya Allalr, Tuhan langit dan bumi, kami tidak akan

menyembatr Tuhan selain Engkau. l'r'('" q$,li
'Senmgguhrrya komi kalau demikian telah mengucapkan

5r Kami tidak menemukan dengan ahn kisah semacam ini dalam literatur yang ada

padakami.
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perkatao, Wrg @td iaul' dqi kebenoorl Berikanlah jalan

L*g bagi hamba_Mu orang-orang beriman" untuk kehrar

darifitnahini.Jagalahmerekadaricobaandanb€rilahnikmat
kaada hamba-Mu 1'ang beriman serta menyembatrmu dengan

sembrmyi-sembtrnyi, sehingga mereka daeat menyembah-Mu

secara terang-terangan "

Ketika mereka dalam keadaan sQerti itu' penrbesar kaum

kafir mengetatrui keberadaan m€'rekq maka pembesar ittr dan

penduduk desa segeraperg ke sana' dan mendapatkan mereka

dalam mushalla t€rsebut sedang bersujud dengan wajatt

me,reka memohon kepada AllalL menangis dan merninta rurtuk

diselamatkan dari Diqyanus serta fitnatrnya Melihat hal ittL

mereka b€rl<at4 *Apa yang menrbuat kalian tidak

melaksanakan pedntah Raja? Pergilah kalian kepada raja!"

Mereka pun dilaporkan kepada raja' Lalu dikatakan' "Kamu

mengumpulkan manusia menyembelih untuk Tuhanmu'

sedang[anpemudaitu,kaumkerabatnu,telatrmenghinadan
menyelisihi perintahmrl meninggalkan Tutranmu' dan

berdiamdalammushallabersamasahabatnyaditempatlsabin
Maryarn b€ribadatl, merendahkan diri kepada Tuhan mereka'

Kenapa kamu tinggalkan mereka berbuat seperti itu

sedangkanmerekab€radadalamke}uasaarrmu.Mereka
delapan ofilllg, dan Maksalamina sebagai ketua mereka'

Mereka adalah anak-anak perrukakota ini?"

Diqyanus latu mengirim utusan kepada mereka untuk

mendatang!<an mereka Diqyanus lalu berkata kepada mereka

"Apa yang mencegah kalian menyembelih sembelihan buat

tuhan-tuhan kami, yang disembatr di muka bumi' sedangkan

kalianmerupakanteladanpendudukkotaini?Pilihlahpilihan
dariku ini, kamu menyembelih untuk tuhan kami seperti
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penduduk yang lain, atau kami akan membunuhmu."

Maksalamina menjawab, "Kami memiliki Tuhan yang kami

sembah, keagungan-Nya memenuhi langrt dan bumi, maka

kami tidak akan menyembah ttrhan selain Dia, dan kami

selamanya tidak akan mengakui yang kalian sembah. Segala

pujian dan takbir hanya untuk Allah, kepada-Nya kami

menyembatr dan memohon pertolongan. Kami tidak akan

menjadi penyembatr selain Allah setelah Allah memberikan

hidayatr kepada kami. Perbuatlah apa yang akan kamu perbuat

kepada kami."

Sahabatnya pun berkata sepemi perkataan Maksalamina.

Mujatrid berkata: Setelah mereka berkata seperti itu, Diqyanw

memerintahkan untuk mencabut simbol tanda kebesaran yang

ada pada mereka, sambil berkata *Jika demikian maka aku

akan memberikan kepada kalian untuk menjadi tanggunganku

dan tinggal di negerikq akan tetapi aku akan membuntrh

kalian dan melaksanakan apa yang telatr aku janjikan, benrpa

siksaanku, dan tidak ada yang dapat menghalangiku untuk

melaksanakan hukuman itu kecuali aku melihat umur kalian

yang masih mud4 maka alar akan menunda hukuman itu, dan

aku beri kalian waktu intuk berpikir dan menggrmakan akal

kalian."

Kemudian diperintahkan untuk mengambil cawan dari emas

dan perak yang ada pada mereka, lalu mereka diperintahkan

rmtukkeluar.

Diqyanus kemudian pergl ke suatu tempat tmtuk satu

keperluan. Ketika mereka mengetahui batrwa Diqyanus telatr

keluar dari kota mereka, mereka segera menltrsul

kepergiannya, takut jika Diqyanus datang ke kota mereka

maka dia mengingatnya kembali. Mereka lalu bermusyawaratr
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agar setiap orang dari mereka metrgambil bekal dari rumatr

bapaknya, agar bersedekah darinya' dan sisanya rmtuk bekal.

Mereka lalu pergi menuju gua dekat kota mereka yang berada

di bukit bernarna Banjalus, dan tinggal di dalamny4

menyembah Allah hingp ketika Diqyanus datang kemudian

mercka dihadapkan kepadanya lalu dia berbuat apa yang

dikehendaki.

tvlasing-masing lalu mengambil bekal dari rumah bapaknya

sebagian mereka sedekahkan dan sebagian l4gr trntuk bekal,

dan diikuti oleh anjing mereka Mereka lalu pergi ke gua yang

berada di bukit tersebut, dan 'nggal di dalamnya Tidak ada

yang mereka k€rjakan di dalam kecuali shalat, puas4

b€rtasbib, bertakbir, bertahmi4 dan bertahlil, untuk mencari

ridah Allah. Mereka memasrabkan naftatl mereka kepada

salah seorang pemuda di antara mereka bernama Yamaliha

dialah yang bertanggung jawab dengan makan mereka Dia

me,mbeti keperluan dari kota dengan diam-diam, karena dia

yang paling baik penarnpilannya dan paling ulet di antara

mereka Yamliha terus melalorkan hal itu. Jika dia masuk

Madinahs dia menanggalkan bajunya yang bagus dan

memakai baju orang-oftIng miskin, kemudian mengambil

uang dan perg ke kota untuk membeli keperluan merek4

sambil me'ndengarkan dan mengamati berita tentang mereka,

kemudian memberitatru mereka teNilang berita yang

didengarnya. Keadaan tertrs berlarfut sqerti itu.

Ketika Diqyanus telah kembali ke kota tersebut, dia

memerintahkan pemuka tersebut untuk menyembelih

sesernbahan mereka, maka kageflah para atrli iman, sehingga

mereka bersembunyi di setiap tempa! sedangkan waktu itu

Yamliha sedang berada di Madinalu membeli makan dan

minum.
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Yamliha lalu berkata, "Wahai saudamku, angkatlah kepala

kalian, dan makanlatr makanan yang aku bawa ini, serta

bertawakallatr kepada Allah." Mereka pun mengangkat kepala

mereka, sedangkan mereka dalam keadaan bergelimang air

mata karena takut dan hati-hati. Waktu itu matahari telah

terbenam. Mereka talu duduk, dan Yamliha bercerita tentag

keadaan yang dihadapi oleh satrabat-satrabat mereka yang

seiman.

Dalam keadaan seperti ltu" Allah menutup telinga

merek4 sedangkan anjing mereka mengulurkan tangannya di

muka pintu gua maka t€rjadilah apa yang menimpa mereka

sedangkan mereka adalah orang yang beriman dan yakin serta

membenarkan janji Allatr. Makanan mereka tergeletak di

tempat.

Keesokan harinya Diqyanus merasa kehilangan, maka dia

mencari mereka" rulmun tetap tidak menemtrkannya. Dia lalu

berkata kepada pernbesar kota, "Masalah anak-anak muda itu

telatr membuat}u susah. Jika mereka bertobat dan menyembatr

tuhanku maka aku akan membiarkan mereka, namun jika

tidak maka aku akamenghukum mereka.

Para pembesar itu lalu berkat4 "Engkau tidak pantas

mengampuni mereka yang membangkang perintatrmu, tetap

berada dalam kemaksiatan dan keztraliman mereka padatral

engkau telah memberikan kelonggaran waktu dan

mengakhirkan hukuman sebagaimana yang telatr ditimpakan

kepada yang lainnya. Jika mereka memang ingin bertobat,

maka mereka akan bertobat pada waknr itu, akan tetapi

mereka tetap tidak bertobat dan tidak merasa menyesal atas

perbuatan mereka. Sejak engkau pergl dari kota ini, mereka

memhambur-hanrbuil<an hartanya lalu pergt dan tidak
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kelihatan lagi sampai sekarang. Jika kamu ingrn

mendatangkan mereka, maka panggilah bapak-bapak mereka

dan ujilalU serta perlakukanlatr dengan keras, mereka pasti

akan menuqiul*an tempat me,reka"

Mendengar itu, Diqyanus sangat maralu maka ia mengirim

utusan unttrk mendatangkan bapak mereka Setelatr bapak-

bapak mereka menghadap, Diqyanus berkat4 "Beritahukanlah

kepadaku keberadaan anak-anak kalian yang telatr murtad,

tidak menaati perintahku serta meninggalkan tuhanku.

Datangkan kepadaku dan tunjukkanlah ternpat persembrmyian

me,reka" Bapak mereka talu berkata, "Kami tidak pematt

menentang perintahmq kami menyembah tuhanmu, dan kami

menyembelih untuk sesembahanrru. Mereka telah pergl

dengan harta kami dan menghambur-hamburkannya di pasar

kota Kemudian mereka perg dan bersembunyi, menghindari

darimu, di bukit Banjalus, yang letaknya dekat dengan

MadinalL dipisahkan oleh tanah."

Setelatr itu, bapak-bapak mereka pun dibebaskan. Mereka lalu

bermusyawaratr tentang tindakan yang akan mereka perbuat

dengan anak-anak muda tersebu! maka Allah mendetikkan

dalam hatinya agar memerintahkan untuk menutup pintu gua

sebagai kemulian bag! Ashlubul Kahfi, karena Allah hendak

memuliakan jasad mereka sehingga tidak ada yang

merubahnya serta menghampitioyq dan Allah berkehendak

untuk menghidupkanny4 menjadikannya tanda-tanda

kekuasaan bagi umat yang setelatrry4 dan menjelaskan

batrwa Hari Kiamat akan datang dan Allah akan

membangkitkan mereka yang dilubur.

Diqyanus kemudian memerintabkan untuk menutup pintu gua

bagi mereka, ,,Tinggalkanlah anak-anak muda yang murtad
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tersebu! yang meninggalkan tuhanlcu, agar mereka mati di

dalam gua karena kelaparan dan kehausan. Gua yang telah

mereka pilih itu mer{adi kuburan bagi mereka."

Musuh Allah itu lalu melalarkannya dan menyangka anak-

anak muda itu dalam keadaan terjaga sehingga mereka tatru

apa yang diperbuatry4 padahal Allah telatr mematikan

mereka dengan matinya orang tidur, sedangkan anjingnya

mengulurkan kedua tangannya di pintu gua. Allah telatt

menjaga merek4 merrbaliknya menghadap ke kanan dan ke

ktui.

Kemudian dua orang laki-laki yang beriman di rumatr

Diqyanus, yang menyembrxryikan iman mereka, yang

bemama Baidrus dan Raunas, bermusyawarah untuk menulis

tentang peristiwa Ashhabul Kahfi tersebut, rurma, nasab dan

narna bapak mereka" serta kisatr peristiwa tersebut dalam

lempengan batq kemudian mernbuatkan peti dari tembagq

kemudian menjadikannya dua lempengan dan menjadikan

tulisan tersebut di mulut gua lalu mengecap peti tersebut

dengan cap keduanya. Mereka berkata "Semoga Allah

menampakkan peristiwa Ashhabul Kahfi ini sebelum Hari

Kiamat kepada kaum yang beriman, dan mereka akan tatru

dengan membukapeti ini tentang kabar mereka."

Keduanya pun melakukannya dan membangrrn di atas gua

tersebut bangunan.

Tinggallatr Diqyanus bersama generasinya dengan kehendak

AllalL kemudian mati dan matilah generasi yang bersamany4

dan setelatr itu generasi silih berganti.s2

52 Al Baghawi dodran Ma'alim At-ToEil Q1543, 546r.
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22974. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari AMullah bin IGtsir, dari

Mujahi4 ia berkata: Ashhabul Kahfi adalah anak-anak

pembesar dan pemtrka kota tempat mereka diam. Mereka pergi

dan berkumpul di luar kota tanpa ada perjanjian sebelumnya.

Kemudian orang yang paling tua di antara mereka beerkata,
eer{ku mendapatkan dalam diriku sesuatu yang aku kira orang

lain juga mendapatkannya" Mereka lalu berkata, 'Apakatr
yang kamu dapatkan?' Ia berkat4 *Aku mendapa&an batrwa

Tuhanktr adalah Tuhan pencipta langit dan bumi." Mereka lalu

berkata "I(ami juga mendapatkannya demikian. "

Mereka semua p-un berdiri dan berkata ,;--!.i6 o-ii^i Ue3(((''('f;i' rtlAy+tiuY;i oI "Tuhan kami adalah

Tuhan seluruh langit dm bumi; kami sekali-lali tidak

menyeru tuhan selain Dia, sesrmgguhrrya kami kalau

demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari
kebenaran " (Qs.Al Katrfi [8]: la)

Mereka lalu berkumpul untuk masuk ke dalam gu4
'sedangkan negeri mereka dipimpin oleh seorang diktator

bernama Diqyanus. Mereka tinggd di dalamnya selama 309

tahtrn.53

22975. Ibnu Humaid menceritakan kepada karti, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Abdul A^zbn Abu Rawad,

daxi AMullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata: Ashhabul Kahfi

adatah pemuda bangsawan yang berkecukupan. Mereka

memiliki anjing berbr.ru. Pada saat perayaan, mereka keluar

dengan kendaraan dan mengenakan pakaian kebesaran, serta

51 Ibnu Atriyatr dalan Al Mtrhsrs Al Wajiz (31499) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (3lll0).
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membawa berhala-berhala yfrry mereka sembah. Allah lalu

membtrka hati mereka untuk beriman, tapi masing-masing

menyembunyikan keimanan mereka. Mereka berkata dalam

diri mereka tanpa menampakkan keimanan mereka, "Kita akan

keluar dari tengatr-tengatr kaum sehingga kita tidak

mendapatkan siksa akibat perbuatan dosa mereka."

Salah seorang dari pemuda itu lalu keluar hingga sampai ke

bawatr pohon, ia lalu duduk di bawatrnya. Kemudian yang lain

juga keluar dan melihat dia duduk sendirian, maka dia

berharap seperti yang dialaminya dengan tanpa menampakkan

apa yang ada kepadanya. Kemudian yang lainnya datang lagi

dan duduk bersama, hingga mereka berkumpul semua, dan

berkata sebagian dmi mereka, "Apa yang membuat kalian

berkumpul?" Sebagian lairurya lalu berkata, "Justru apakatr

yang membuat kalian berkumpul?" Semua menyembunyikan

keimanannya dari yang lain karena takut dengan keselamatan

dirinya. Di antara mereka lalu saling membuka rahasia

merek4 karena berharap mereka dalam satu misi. Pemuda-

pemuda itu pun pergl dan berjanjian serta saling bicara,

menceritakan kondisi kawannya.

Mereka kemudian saling bertemu dengan pemsazlll bahagia

dan sepaka! karena mereka semua dalam satu keimanan.

Mereka saat itu sedang berada dekat bukit yang di sekitar itu

terdapat guq maka mereka berkata, "Datanglatr ke gua

tersebut." tft; $ U K',4i .*.i:' i {$ K }1
"Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya

kcpadamu dan menyediakan sesuatu yang berguno bagimu

dalamurlsankamu. " (Qs.Al Kahfi [l8]: 16)
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Mereka pun masuk ke dalam gua brsama dengan anjing

mereka Allah lalu menjadikan mereka tidur selama 309

tahrur.

Kaum mereka merasa kehilangan, maka mereka mencari

tersebut. Namun Allah membutakan mata

merek4 sehingga tidak dapat menemukan jejak mereka dan

gua tersebut Setelah mereka tidak dapat menemukannya,

mereka tulis nama mereka dalam lempengan, fulan bin fulan

dan fulan bin fulan kettrnman raja kami, kami kehilangan

mereka pada perayaan ini dan ini padatalnur sekian dan bulan

sekian, pada masa kerajaan fulan bin fulan. Kemudian mereka

menaruh le,mbaran itu dalam lemari. Kemudian matilatr raja

tersebut dan akhirnya dipimpin oleh seorang raja muslim, dan

terus berganti, dari satu generasi ke generasi lainnya.

Clt;'6;6<.*, *ViS +{Otg' "Dan mereka

tinggal di dalam gua mereka tiga ratus talrun don ditambah

sembilan tahun (togr).'8n

22976. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepadu kami, ia berkata:

Abdrxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Syarush

memberitatnrkan kepadaku, bahwa dia mendengar Watrab bin

Mr:nabbih berkata: Datanglatr penolong Isa bin Maryam (Al

Hawari) ke kota Ashabul Kahfi dan in$n singgatr di kota

tersebut. l,alu dikatakan kepadanya batrwa di pintunya terdapat

patung, dan seseorang tidak boleh masuk kecuali dia

menyembatrnya Dia prm merasa enggan untuk masuk.

Dia lalu pergr ke tempat pemandian yang letaknya dekat

dengan kota tersebut. Dia bekerja kepada pemilik kolam,

54 Ibnu Athiyatr dalam Al luluhqrs Al Waiiz (31499) dan Al Baghawi dalarn

Ma' olim At-Taruil Q I 5 4).
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pemandian itu

membawa berkatr dan menghasilkan rezeki, maka dia

menawarkan untuk masuk Islam, kemudian dia

menjadikannya utusan. Dia lalu bertemu dengan pemuda dari

kota tersebut, dan dia memberitatrukan mereka tentang berita

langrt dan bumi serta berita akhirafi" sampai mereka beriman

dan membenarkannya.

Keadaan mereka sangat kecukupan, dan dia mensyaratkan

batrwa jika itu bagiannya maka jangan mengMangi antara dia

dengan shalatrya. Keadaan tetap seperti itu sampai datang

anak raja dengan seorang perempuan, yang masuk

bersamanya ke pemandian. Hal itu membuat malu Al Hawari,

maka ia berkata "Engkau mak rajq apakatr engkau masuk

bersama perempuan hina ini?" Keduanya lalu merasa malu,

maka mereka pergi. Mereka lalu datang lagi unfirk kedua

kalinya, dan Al Hawari itu berkata seperti itu lagi. Anak raja

itu prur mencacinya tanpa menoleh, kemudian mastrk ke

dalam pemandian, dan keduanya temyata mati. Raja pun

datang, dan dikatakan kepadanya, *Pemilik pemandian itu

telah membrmuh anakmu!" Maka raja mencarinya dan

pemilik pemandian itu tidak sanggup lari. Raja berkata:

"Siapa yang menemanimu?" Mereka pun menyebutkan nama

beberapa pemuda, lau mereka dicari dan mereka telatr keluar

dari kota, mereka melewati sebuah tanaman, kemudian dia

mengatakan batrwa dia juga dicari, kemudian mereka pergi

bersama anjing mereka hingga mereka berlindrmg malam itu

dan memasuki sebuatr gua, dan mereka mengatakan: "Kita
akan bermalam dalam gua ini, setelah p4gt kita akan

membicarakan apayang akan kita laktrkan selanjutnya."

Allah lalu menutup telinga mereka Raja pun keluar bersama

sahabatnya, mengiktrtinya sampai mereka mendapatkannya
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telah masuk gua Setiap kali mereka akan masuk gua, mereka

p€rasaan talert, maka alfiirnya tidak ada yang berani

masuk. Salah seoftmg dari mereka lalu berkata "Bukankah
jika engkau mampu menangkapnya, engkau akan

membunuhnya?" Ia berkata, 36Ya" Ia lalu berkate *Tufuplah

pintu gua ini dengan bangrman, dan biarkan mereka mati

kelaparan serta kehausan." Raja prm melakukannya5s

ooo

#3 @ $'i <4 ai(Jt.2 &ttil.* d& q;n
@'jJ Hq6A6.A'&ixa

"MakaKamiai/r,Qtclinganselcobebuapatalumdalf,tr.
gua ifi.t. KeruldliorrKmnifuWuml<fir twelca, dgcr Karri
nengetalrui rnmwl<ah ili mtaral<eiluo golongm itu ymrg

lebiE tcpu dalf,nr nrrlrghitrutgfuapalar,o mrl,":el,a tinryal
(dnlorn guoit;.r)." (Qs. Al IGhff [18]: Ll.lZ')

Allah Ta'ala berfirman: 4ifilgfu)ti1(,flilrfi "Maka

I{ami tutup telinga mereka beberapa tahtm dolam gua itu." Maksudnya

adalah, Kami tutup telinga mereka di dalarn gua yalari Kami tidurkan

mereka, sebagaimana perkataan seseorang kepada oftmg lain, ir 'd{*
d,6, yang maksudny4 Allah menguji dengannya dan mengutusnya

kepadanya.

Takrivil firman Allah: 6'i 4 @eberapa tahun)

55 Abdnrrazzaq dalem Al Mushtrnaf (LiDOS), AbdurrazA dalam tafsir Q1326),
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31545).



Tafsit Ath:lhabari

Maksudnya adalah tahun yang terbilang.

fathahkarena firman Allah, lrfrl
'sUJt dibaca

'd'J; ti',lt;;.,1t

ratrwil fiman AIIah: o$;.+rltit4'#f (Kemudian

Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara

kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung)

Allah Ta'ala berfirman: Kemudian Kami bangkitkan para

pemuda yang berlindung di dalam gua setelatr Kami tutup telinga

mereka beberapa tatrun dalam tidumya agar hamba-hamba-Ku melihat

dan mengetahui tentang Hari Kebangkitan. Yakni dua golongan yang

berbeda pendapat tentang berapa lamanya pemuda-pemuda itu tidur di

gn:r..$3flJ',q61"Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama

merelra tinggal (dolam ga tu)." Ia berkata: Lebih tepat dalam

menghitung lamanya mereka tinggal di dalamnya. Yang dimaksud

dengan lafhzh .rrlr aaA*r tujuan. Sebagaimana perkataan An-Nabighah

dalam syairnya:

y\t ,n J?r ti1.'t:rjir 6n

"Hanya untukyang seperti kamu atau yang kamu dahului,

sebagaimana hda itu mendahului jika tetah mengetahui tujuan.'66

Diriwayatkan batrwa mereka yang berselisih tentang perkara itu
adalah kaum pemuda-pemuda tersebut.

56 Bait ryair dari qasidah panjang yang berisi pujian terhadap An-Nu'man bin Al
Munzhir, dan memberikan alasan tentang apa )ang t€lah dihtdubkan oleh Al
Murkhal Al Yasykari dan anak-anak Qurai', serta melepaskan diri dari tuduhan

mereka. Redaksi awal bait syair ini yaitu:

+1r Uu kJs i[r, ,Uiit .C.J0.r[tiJrr -aS jou-

9ll glu.v2,rilr-r>p ,*yt-f ,rr^;t rrP ilar
Lihat A d- D iw an (hal. 3 3 ).

)l-,t
aIrtr..



SlrolrAlIfthli

Sebagian mengatakan bahwa kedua golongan itu semuanya

orang kafir. Sebagian lainnya mengatakan batrwa salatr satu dari

golongan itu muslim dan yang lain kaft.

Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa kedua golongan ittr

kafir adalah:

22977. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, fii#'it "Monakah di antara l@&ta

golongan iht," ia berkata, Maksudnya adalah dari kaumnya

pemuda-pemtrda tersebut."S7

22978. Al Hadts menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, semlra dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayatyang serupa

22979. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, seperti itu.

22980. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari ,Qatadah tentang firman /Jllah, i4d-.;'i
fi'Hq66#i; "Kemudian ltumi bangur*an

mereka, agar l(ami mengetahui manakoh di antara kcdua

golongon itu yong lebih tept dalam menghinmg berapa lama

mereka tinggal (dalam gua rtu)," ia berkata" "Kedua golongan

itu tidak memiliki ilmu, baik golongan kafir maupun golongan

muslim."58

Bait slxair Mi qasidah panjang yang isinya memuji Nu'man bin Al Munzhir.

Lihat A & Diw ut (hal. 3 3).
Mujatrid dalam taftir @al. ,+46).

57
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TafsbAth:IhoM

Talrwil lirman Allah: (iJ &ana)

Ahli takwil berbeda pendapat tentang maknanya'

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah jauh. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22981. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: AMulIah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, t:Il'Hg
"Berapa lama mereka tinggal (dalam gw itu)," ia berkata,

"MaksudnYa adalah j auh."5e

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah

jumlah bilangan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

22982. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, l1t3 "Lama," ia berkata, "Jumlah

bilairgan."60

22983. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: A1 Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, semrra dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayatyang seruPa

22984. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama'

59

60
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/350) dan Ibnu Jata dalatrl zad Al Masir (5lll4).

vru.;urtia dahm tafsir (hal. 446), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/350), Al Mawardi

aut.Irr ,qn-N"l*, wa-Al 'W, Qtgtt), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

iETjsll, Ibnu Athiyatr dalarn At Mtthtrar Al Waiiz (3/500), dan Abu Ja'far An-

Nahlras dalam Ma'ani Al Qur'an(3D22),



Dinashabkannya firman Allah tLt3 larcnadua alasan:

Pertama: dibaca manshub sebagai penafsiran dari firman Allah,

ar l"tseatan-akan dikatakaru "siapakah di antara dua golongan yang

lebih tepat dalam menghitung lamanya mereka tinggal di gua?"

Ini merupakan pendapat yang lebih tepat di antara dua alasan

tersebut, karena mernang demikian penalorilan ahli takwil.

Kedua: manslrub lor€na keterkaitannya dengan firman Allatl

fi. Seatan-akan dikatakaq "siapakah di antara dua golongan yang

lebih tepat hitungan tinggal merekazfl

ooo

;# r, $r.t7v u,#fflu iV a$ ;!i"rt
,,?iAi g-e:'\36rfl6 t14.-$ i?,(83i @ "fi

@ L1:E 6;Ci A'Wy"*; u Gi j,ri,t'S
"Karri kisali<m bpadflnru (tvtuhanmad) cqita ini ilmgart
benar. Sesnngguhny a nrl,".el<a adalah penltdn penwdf, yang

bqimm l<epadf, tulwn nwrel,a, ilm Karl,i. tnn$ah pulfl untuk
nsel<a Pettntiuill- Dan Kmrri mellwguhllulrr hf,ti msela di

w aku mq ela ber iliri, lalu. ns el<t pm bed<atq' Tulrmt kf,mi
adalah Tuhmr sehrnrhlarrstt dffilbumi; lcmni sel<ali.l<ali fidak

menyent fiiwrl selain Dia, sr<sunggdt'rr'ry,a l<ani l<alfii
dernikicrr. telah nmgucapl<an pulutam ydrrg amat iauh dmi

lceberwan'." (Qs. AlKahft [18]: l3.l4l

SrrahAIIfthli

6r Ib,nu Athiyah Mlam At lvtuhtro Al Wajiz (3/500) dan Ibnu Hayyan dalam Al
Bahr Al Mthith(71146).

_a
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Tafsir4l;h,Thahui

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,

Kami akan menceritakan kepadamu tentang kisatr mereka, anak-anak

muda yang mencari perlindungan ke W. fdy"Dengan benar," yakni

dengan kebenaran dan keyakinan yang ti6ak diragukan tagi.'1;i-fr'l-

$+t:'t; "sesungguhnya merekn adalah pemuda-pemuda yang

beriman kepada Tuhan mereka," dan telatr diberi tambatran petunjuk

kepada mereka.

Dikatakan: Kami tanrbahkan keimanan dan pengetahuan tentang

agama merek4 sehingga mereka bersabar untuk hijrah meninggalkan

tempat tinggal mereka dan lari dari tengatr+engatr kaumnya menuju

kepada Allah, serta sabm berpisatr dengan kehidupan yang serba

kectrkupan untuk tinggal sengsara di dalam gua.

Takwit fiman Allah: +.;i g,t*133

meneguhhan h ati mereha)

Allah Ta'ala berfirman: IGmi ilhamkan dalam hati mereka

kesabaran, dan Kami teguhkan hati mereka dengan cahaya keimanan,

sehingga mereka menjauhkan diri dari kehidupan meneka yang mewah.

22985. Bisn menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadafu mengenai firman Allah, i!,(trtj
+.3 "Dan Kami meneguhkan hati mereka," ia berkata,

"Muk odryu adalatr dengan keimanan.'62

Talrwit firman Allah:,ri'{S u53i U G.3 l3(3 Vr3 i! foi
wahtu mereha berdiri, lalu merelca pun berhata, "Tuhan kami adalah

Tuhan selurah langit dan buml')

@an Kami

62 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72351).



SrrahAllfth/t

Dikatakan: Ketika mereka berdiri di hadapan sang diktator

Diqyantu, dan dia menegur mereka karena tidak menyembatr tutranny4

mereka berkata ,r:i:$ *itAi:f-% "Tulran kami adolah Tuhon

seluruh tangit don buni." Maksudnya' Tuhan Kami adalah Tuhan

langt dan bumi serta segala isinya sdangkan ttrhanmu adalah makhluk

yang diatur, maka tidak boleh bagi karni untuk meninggalkan Tuhan

Yang Matra Pengatur, lalu beribadah kepada makhluk yang diatur.

6L,*i uYli J *Kntni sekali-kali tidak menyeru tuhon

selain Dia." Maksudnya adalalL kami tidak alcan menyeru tuhan selain

Tuhan Pencipta langit dan bumi, karena tidak ada tuhan selain Dia dan

segala sesuatu selain-Nya adalah makluk-Nya

Takwil firman Allah: (rt". ('f;i Ii (Sesungguhnya hami

halau demikbn telah nengucapkan perkotaan yang anat iauh dati

hebenarun)

Dikatakan: Jika Kami menyeru tuhan selain Tuhan langit dan

bumi, maka kami tetah mengatakan dengan sennn kami kepada selain

Allatr.

((l<' "Perkataan yang amat jauh dffi kebenaran."

Maksudnya adalah, yang pemfi dengan kedustaan, yang telatt

melampui batas dan sia-sia Sebagaimana syair berikut ini:63

*t;. ,*,6s7 ;tl"F\: d:,?ut'ri i u,t su'tf

"Wahai lraumht, Wremryan-peremry(myang sukn ngerumpi itu telah

jauh dari lrebenuan, dan mereka menyangka bahwa dengan

ke s al alunht mer e la dopat membinas akan lrakJat.' 64

63 AlAhwashbinMuhammad.61 Ini adalah dua bait syair ymg dikatakan oleh Al Ahwash. Redaksi bait keduanya

yaitu:



TafsbAl;hXhabari

Dikatakan: tS.Z $rrlrlt'U ,iJ, d t)^i 'Jd n maknanya jika

telah melampui batas. Dan, jika bermalara jauh, makl dikatakan: Ja3-;j& 
;tl l7 * jika bermakna panjang dikatakan: 

'*s t;r;r ,it :t
a. . a a .
'&,lJr.4i 

'!Ua3.
pendapat kami mengenai penakwitan firman Allah ((6 sesuai

denganyangpernyataanparaa}rlitafsfu.Merekayangberpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

22986. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allatr, $ifii'ti
f((r. "sesungguhnya kami kalau demiHan telah

mengucaplran perkataan yang amat jruh dwi kebenoran,,' ia

berkata "Maksudnya adatah kedustaan'"65

22987. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada k4., ia berkata: Ibnu Taid berY,ata,

-"rrgrrr"i fir** Allatr,LlJ'i 6fCf ii) "S"u'gg'hrrya kami

lralau demiHan telah mengucapkan perkataon yang amat imh
dari kcbenaran " Ia berkata" "Makzudnya adalah, kami telatt

mengatakan perkataan yang salatr. I-afa^ tLL 1 maksu&rya

adalatr Perkataan Yang salah."65

ooo

ei'Ft-as gs. iixs #f r iif #' .1 #i;r
Sedangtcan makn a61*r"il,ladalah lari dan menja,hi kebenaran.

l*rfaz4r- g;5it malaranya adalatr mernbinasakanrya'

Lihat Ad-Diwan6al. l7l), Lisan Al Arab (erft1.'Jlio-11, Abu Ubaidah dalam

Maj az A t @tr' an (l t3g 4), dn Az'Zuiai 9ralln 
M a ani Al @tr' an Q D7 2)'

aUu laAian-Nairnas dalam Ma'ani-At Qtr'art Qf2n) dan Al Baglrawi dalam

Ma' alim AtTarail (3/5 53).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72351).

65
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SurahAIl(ahf

+{; <r}'U I :I'^il', "*i, c lt33 Gi :{f-
1d;iilfir;j,i*;6#Wi#,

"Kcrurt ini talah merrd1adilcm ilia sebagai rriltott tlriltot'r (n".Ark

disentbah).Mengaponneladdakmmgernil<al<analasart
yrlng tcrdng (tertmsl<cpucayam mel":ello,)? Sif,pal<ah yarng

lebih zlwti7.1. df,rifudo onmg.or(mg ya1Jg mengada.adal<frrr

l<ebolwng@ terhada| Nlah?" (Qs. Al IGhff [18]:15)

Allah Ta'ala menceritakan perkataan Ashhobul Kahfi: Kaum

kami telatr mengambil tuhan selain Allatl sebagai sembahan mereka.

# #,+iC <r3,8*i ,,Mrngopo mereka tidak mengemupolan

it^E" yang terang (tentang kepercayaan mereka)? Maksudnya adalah,

apakatr mereka tidak dapat mendatangkan huiiatr yang jelas tentang

peribadatlan mereka?

Dalam ayat ini ada sesuatu yang mahdntf (dihilangkan), .gt"yi
maknanya diwakili oleh makna ayat tersebu! yuat-a/lo <ri'Y;ti
6i b!LiJ;', huruf tu dan mim paAar<i!" maksudnya adalah

#"riy"U"tf* TuharU sedangkan Ttrhan tidak akan dimintai untuk

mendatangkan keterangan dan tidak akan ditany4 melainkan yang

ditanya adalah mereka yang menyembah-Nya. Jika artinya demikian,

maka makna ayat tersebut adalah, mengapa mereka tidak

mendatangkan keterangan yang jelas tentang peribadatran mereka dan

penuhanan mereka kepada selain Allah?

Pendapat karni mengenai rnakna lafazinorjil-Jr sesuai dengan

pernyataan para atili tafsir. Riwayat yang menjelaskan pendapat

tersebut adalah:

22988. Bisyr menceritakan kepada karli, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan



TotstuAh:I\tui

kepada kami dari aaladab mengenai firman Allalt 5j'Uti
#, #,+{" "Mengapa mereka tidak mengemukakan

alaian yang terang (tentang kcpercayaan mereka)?" la

berkata, "Maksudnya adalah dengan alasan yang jelas."67

rakwil fiman Allah: (g;ieii{*;&t|73 $iapakah
yang lebih zhalim daripada orang4rang yang mengada+dahan

hebohongan terhadap Allah?)

Allah berfirman: Siapakah yang lebih menyekutukan Allatt

daripada orang yang menciptakan kedustaan terhadap Allah dart

menjadikan bagi Altah dalam kekuasaan-Nya sekutu yang mereka

sembatr dan mereka jadikan fiftan?

K 3d,+Kf iyli6 !rt iy6:t:;6 i*{rt't;
@6;; KJ:;Kt#j.og,i{.5

"Dan crpabilf,l<ffiw meninggalllCIrn mrr.el<a dmt apa ydrJg

mrrlel<a serrtah selain Nlah, makf, carilah tenpotbulhdung
le dalon gua ir.t, niscayaTulwnnw al<nrr melimpahlcmt

sebagimr ralwwt Nyal<epadmu dm nwryed.ial<m seswtttt

y afig bqsmt bogitttu dalffrr wruscm l<flm:u."

(Qt. Al Kahff [18]: 16)

67 Al Mawardi dalanAn-Nulrat wa Al'(fun QD89).

rE)
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Lafazh ,i;, Jt- 5t#- t7j *Dan apa yang mereka sembah

selain Allah," maksudnya adalah, jika kamu meninggalkan kaummu

yang telah menyembatr tuhan selain Allah.

Jika makna tj rnsmang demikian, maka kedudukannya adalatr

manshub, karena bersambung dengan huruf ho dffi mim dalam firman-

Nvq i;:{56 i$ "Dan apabila kamu meninggalkan mereka."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsfu. Riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalatr:

22989. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allatr,;li
'i{t$y6t3,i3-6t'i;Si{"Danapabilaknmumeninggallmn

merela dan apa yang mereka sembah selain Allah," ia
berkata, ,.Dalam mushaf Abdullatr terttrlis ,iirr iri3 

.U 
t \*-U,i

dan ini adalah penalavilannya.'ft

Takrril fiman A[ah: ,+i{tt JytSA (Maka carilnh tempat

berlindung kc dalam gaa itu)

Malsudnya yaitu, jalanlah kalian menuju gua yang berada di

bukit Banjalus. .;;!tn&'KH "Nisccya Tuhanmu akan

melimpahlran sebagian rahmat-Nya kepadomu." Tuhanmu akan

melapangkan bagimu ratrmat-Nya dengan menjadikannya sebagai

solusi dari Diqyanus dan permintaan dia untuk mengikuti fitrahnya.

Firman Allah, ,+lKlJyli6 merupakan jawaban dari 3L

seakan-akan arti ayat tersebut adalah, jika kamu tinggalkan kaummu,

maka pergllah ke gua untuk berlindung. Sebagaimana dikatakan, ril

68 Ibnu Abi Hatim dalam t^fsfu (7D351), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(3/554), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (5/l 16), Abu Ja'far An-Nalrhas dalam

Ma'ani Al @r'o, (3D23), dan Al Qurthubi dalam tafsir (101367).



TfisirArh:Ilwfui

i\*ttlll trl;-'6 '*if mafcsuOnya, jika kamu berdosa maka mohonlatr

ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya

Talrwil firman Allrh:6,;frf|K'r#j (Dan

menyediakan sesuttuyang bergwn bagimu dalam urusan kamu)

Dikatakan: Yang telah memudahkan un$an kalian yaitu

kesusahan dan kesedihan yang kalian alami karena rasa takut terhadap

agama dan keselamatan diri kalian.

Maksud lafazh 6j| ;iji, adalah manfaat yang dapat kalian ambil

dari sesuattr.

l-atadn6-#t ada yang bennakna bagian dari tangan, dan ada

yang bermakra laiq'terdapat dua bahasa: mimberharakat kasrah dru-fa
berharakat fatlnh, serla mim b€rharakat fatluh dan fa berharakat

knsrah.

Al Kasa'i tidak mengaktri batrwa maksud latazhOi,njt adalatr

pada tangaq kecnali br;fiarukolt fathah pada fa dan kasr ah pada mim.

Al Farra menceritakan batrwa latazh *i, yang merupakan

anggota badan bisa memakai dua bahasa tersebut. Dia lalu

menyebutkan syair berikut ini:

"Aht tidtr dengan merentangkon kefua sihtht.'oe

Ia berkat4 "Dengan meng-kasrabl<an huruf mim, akan lebrh
tepat."

Sebagian ahli nahwu Bashratr mengatakan tentang firman Allatl,
6rlJi "sesuatu lnng berguna bagimu dalam urusan l(amu."

Maksudnya adalah sesuatu yang dapat kami ambil manfaatnya.I-ataz}r,

*Z*';V€Li\

6e Tidak l€mi t€mukm di antara literdur yang kild miliki.



SurahAl Kahfi

ini seperti qj.iii', dan mereka menjadikan Lit 
tsebagai nam4 seperti

kata #t dijadikan nama untuk sesuatu tertentu dan telatr digunakan

dalam bahasa keseharian.To

Ahli qira'at berbeda pendapat dalam qira.af tersebut. Mayoritas

ahli qira'a, Madinatr membacanya io?iitr';l sfi.l dengan fathah
pada hnruf mim, serla kasrah pada huruf/a.

Mayoritas ahli qira'at hak dan Mesir membacanya tIila*g*
lrasr ah pada huruf mim dan fatlwh pada hunrf/a.7 t

Dalam hal ini, lebih tepat jika dikatakan, "Dua qira'at saln

makn4 maka dibenarkan membaca dengan bacaan mana saja, hanya

saja bacaan yang aku pilih adalatr qira'at 6; fJ UK|#j dengan

mim lrasrah dn fa fathah, karena lebih fasih dalam bahasa Arab, dan

begrtu juga setiap lafazh yang bermakna,lr6t.

ooo

,ii,btib,*;$ -i$ kl6& ;rg.;jL4,fi3i,i;i
i i";'t,.*:;, A) Airi e {t )C$i .t$ "fr"}

t:,.,q",) $j 5'4 ;f' $,i- j) "iiX'#';;1
"Darrl<ilnru al<afl rnelilw nwtaharibtika tcrbit, condong

dmi Suo mrr.el<t l<e sebelah lra nmr, dcrJ bilf, rnatalwri
tsb enarn rnmj auhi n'w ela l<e sebel.ah kiri seilmtg nrs elca

beradn dalan tempat yor.ghzus dalarrJ gua it;.t.Iat adalah
sebagian dari taldfl-tandfl (lrcbesaran) Nlah. Barungsiapo

Ibnu Athiyah dalarnAl Muhurw Al [ajiz,Ql592).
Nafi dan Ibnu Amr membacanya ' 4j €;i gr dengag merr.-fathahhr:r:t:f mim

dan meng-kasrah huruf/a. UIa# taiirnya rirembacanya tiiy dengan meng-kasrah
huruf miz daamem-fothahhumf/a. Lih:rlt Hujjah Al Qira'rit (hal.4l2).
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ycng diW PetuJialc oleh NW mab dialah otang yang
menaapu fufl,trriul$ dm barangsiapo yang disesatl<fii,Nyc

makfll<frnu ddak al<an nenaaput<on seorcmg pemirnpin prt
y orrJg dopat memberi peau\fu& l<epad,cny a."

(Qs.AlIGhft [18]: 17)

Allah Ta'ala berfinnan: ,;Ai;j; "Dan kamu akan melihat
matahoi," 'u/at,ai Muhammad . 4i3i hlrSr; Ilj"lilfst
*Ketika terbit, condong doi gua mereko kc sebelah kanon."

Maksud firman /Jllah,Si adalah condong, yang berasal dari
lrata iljtryaitu bengkok dan condong.

Dikatakan: T:i'ir\\r {.-l jika bengkok-bengkok, ar" bd ji
r ',at,1oiLj ,f irk,atJraapai'pertu**ro,sebagaimana Bisyr
bin Abi '11"d^berikut ini:

"'rtrsjt ,ir.i f Wj F;Uir"ir \i,t
Maksudnya adalah perlawanan dan penghalangan.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat ini.

Mayoritas ahli Madinah membacanya ,1ti dengan tasydid pada
hrrruf zai, kemrtdian salah satu dari huruf zaf tersebut di-idgham-kan,
sebagaimana perkataan # o;;U

Mayoritas ahli Kufah membacanya iytts dengan meringankan
tanpa tasydid. Sepertinya mereka bemraksud JrUi.

Diriwayatkan dari sebagian lain: Ti! a*g meringankan huruf
ta, suhtn pada huruf zai, serlataysdidpadahuruf ra, seperti latazh';ii.

Sebagian lain lagi membacanya jrjy, seperti \t;Ai.?3

72 Ibnu Athiyah dalam Al luluhurs Al Wajiz Q1503).
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Menurut kami, kedua qira'at tersebut )jtp denganmeringankan

huruf zai, dan':':t:;t dengan men-tasydid-l<awrya telatr dimengerti dan

menyebar di seluruh negeri. Maknanya sangat berdekatan, dan

dibenarkan membaca dengan salah satu dari kedua bacaan tersebut.

Sedangkan dtn qira'at lainnya menurutku tidak tepat meskiptrn secara

batrasa maknanya benar, hanya saja dia bertentangan dengan bacaan

semua ahli qira'at.

Pendapat kami dalam menerangkan penakwilan makna lataz}l,

;<:i{* i$ sewzr dengan pemyataan para a}rli tafsir. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

22990. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunatrman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Abi Al Wadhah menceritakan

kepada kami dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman Allatr, i-'ti hi;fi, bi JiLf+"*)i ;ii
c/y}i "Dan kamu akan melilut matalwri kettka terbit,

condong dwi gq merekn kc sebelah konon," ia berkata,

"Maksudnya adalah condong. "74

22991. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Nafi membacanya i2tlJ denganmen+asydidhtxuf za

dan meng- i d gharn-kan hunrf ta.

Ashim Hamzah dan Al Kisa'i membacanya s1;; dengan meringankan lafazh yang

bermalsra r.pl;9 maka salah satu hrrtrf ta-nya dibuang

Ibnu Amir dan Ib,nu Abi Ishaq menrbacanya i2l denganwazni'vi.
Al Jahdari dan Abu Raja membacanwltls'ts dengan huruf a/y'setelatr huruf waa
dan ini merupakan bacaanyatgsyadz.
Lrtrat Hujjah Al Qira'ah (hd. 413), Ibnu Athiyah dalarn Al lu{uharrar Al Waiiz

Q I 502), d an lbnu I awi dalan Za d Al M as ir (5 I I l7 ).
Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir (712351) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3t554).
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firman Allab ySl14rfir'ir,j *condong dari gua

mereka ke sebelah kanton," ia berkata" 'Maksudnya adalah

condong dari mereka'75

22992. Mutrammad bin Sa-'d menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanlar

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AnarL 4'A$ ely$i -tti hi$t;" i$.Iilis;"#i ;j,;
)tlil$'f*;t "Dan knnu akan melitwt matahoi kctika

terbit, condong dari gry mereka kc sebelah kanan, dan bila

matahoi terbenam menjouhi mereka ke sebelah Hri," ia
b€rkata, "Maksudnya adalah condong dari gua mereka ke

sebelah kanan dan ldri.'76

22993. Bisyr menceritakan k€pada karni, ia berkata: Ya d
me,nceritakan kepada kard, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman Allah, ,;3i;;1
gyliSSAi$,;5i-:ilrl "Dan tomu atran metihat

matahari l@tilu terbit, condong dari gua mereka kc sebelah

kanon," ia berkata, "Ivlaksudnya adalah condong ke arah

kanan, meninggalkan mereka dari sebelah kanan."TT

22994. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Allall y$i-rti Ai;{& ijj *oon komu akon metihat

matahui ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah

Ibid
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (31554) dengan tanpa squd.
Ibnu Katsir dalam tafsir (9/l l3).
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lcanan," ia berkata, "Maksudnya adalah condong dari gua

mereka ke aratr kanan."78

22995. Aku diberitatru dari Yazid bin Hanm, dari Sufran bin Husain,

dari Ya'ta bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abas, ia

berkata, "Jika matahari menyinari mereka maka pasti akan

membakar tubuh mereka, dan jika mereka tidak dibalik maka

tubuh mereka akan dimakan bumi. Itulah maksud firman

Arrah,,;;ti,b !1#i.ir't}i6 7 ---' an$& it'i "1iL 
$t,Ai ;i;$e:s5

))C$i L$'nlf ,Dan lamu akan melihat matahari letilca

terbit, coriong dari gua merekn lte sebelah kanan, dan bila

matahari terbenom meniauhi mereka ke sebelah Hri'.'fle

22996. Mghammad bin Sanan N Qazzaz menceritakan kepadaku, ia

berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Muslim bin Abu Al Wadhdhatl

menceritakan kepada kami dari Salim Al Aftlras, dari Said bin

Jubair, mengenai firman AllalL h)$t iii *CorAong dari

gua mereka," ia berkata, 'Maksudnya adalah condong."8o

Takwil firman Allah: )C)i6$'r"jc;jtiy @an bita

matahari terbenam meniauhi mereka he sebelah kiri)

Allah Ta'ala berfimran: Jika matatrari terbenam, meninggalkan

mereka dari sebelatr kanan.

Malma ayat tersebut adalalL kamu melihat jika matatrari itu

terbit, menyimpang dari gga mereka" dan muncul ke aratrnya lewat

sebelah kanan, agar sinarnya tidak mengenai pemuda itu, karena jika

dia muncul tepat di hadapannya maka sinarnya akan memanasi tubuh

7E Abdnnazzaq dalam tafsir Qt32s) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'ujrun

(3t2e0).
7e Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (5lll8).
80 Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7fB5l).
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dan pakaian menekA atau akan membuat pucat mereka Jika matahari

tenggelam, maka merrbiarl<an mereka dari sebela]r kiri, sehingga tidak

mengenai tubuhmereka

Dikatakan: t& gV 'e'j jika tetah menempuh dan

melampauinya. Demikian pendapat ulama sesuai pendapat ahli bahasa

dari Bashrah.

Ahli Kufah menyatakan bahwa maksudnya adalah mengikuti-

Mereka berkatq "Mereka mendengar dari perkataan orang Arab

W1r,J ,ir.j, Jr:lltr ai.lr cri n;biyang maksudnya mengilartinya

dari sebelah kanan dan'kiri. ta;it'r,3makzudnya aku me,nglnrtinya."

Mereka berkata, - ;e ;lrdran i;jr aaaan satu makna. Asal ,f?t
adalatr memotong."

*U, '*j jika aku memotongny4 maka

yang memotong dinamakan ,?(.;.J. Dikatakan: u'il,
termasuk perkataan Dzu Rimmatr berikut ini:

,/)Ati; i"*ir.
"Dan unta yang telah membelok dqi sebagian Musyrif kc arah kiri dan

di sebelah kanan mereka terdapat Alfanaris.'Er

Maksud latazir_ * i-adalah memotong.s2

tr Bait syair dari qasidahpanjang redaksi awalnya adalah:

*rL)t'rlar rt;ul bt rst1,,liitlt iyltil,lJu;'Jf
',rtjl:J,, *'-? s tut i Pt'; it W'*. Wt e

kdazh S uraoy adalah trrr.r..o.rtartinya adalah meninggalkan tempat 5tl11it

artinya adalah sebagian besar dari sesuatu. Diriwayatkag bahwa lafazh 3tlii
artinya segundukan pasir. Jrlli adalah nama tempat. cst$t juga nama tempat,

keduanya berada di Dahna', srebelah Selatan Jaziratr Arab. '
Lfr:rrt Ad-Diwot (hal. 284, Az'7;$ai dalun Ma'ani Al Qur'an (3D73), dan Al

Qurthubi dalam aft ir 0Of2'7 3).
E2 Ibnu Athiyah dalam Al Muhtrs Al Waiiz Q1503).

orang
- -a
,i' j,

.-;ri j;f ;bA rp jt,.
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyatarm para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

22997. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyalt

menceritakan kepgdaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allall )tli36|*jrn2tsb "Dan bila matahari

terbenam menjauhi merela k2 sebelah kiri," ia berkata,

"Maksudnya adalah menyinarinya."s3

22998. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Al Wadhdhah

menceritakan kepada kami dari Salim Al Afthas, dari Said bin

Jubair, mengenai firman Allah, i*j 6,?15I; "Dan bila

mataluri terbenam meniauhi merel(n," ia berkata

"Maksudnya adalatl meninggalkan mereka dari sebelatr

karran."84

22999. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata:. Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 'r*j"Meniauhi

mereka," ia berkata, *Maksudnya adalatr meninggalkan

mereka."85

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (22351).
Ibnu Katsir dalaur tafsir (9/l l3).
Mujatrid dalam tafsir (hd. 446), Ibnu Abi Hatim dalam taktr (7D352), dan Asy-

Syankani &lamFathAl Qadir (hal. 1035).

83
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23000. Al Qasim metrceritakar k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

23001. Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL mengenai firman AllalL 4,;.lib
$C$ijl$'r*j "tun bila motalnri terbenam meniauhi

mereka kc sebelah m,u ia b€*at4 "Makstrdnya adalah

membiarkan mereka dari sebelah kanrn.'r6

23002. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kqada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada l<ami dari Qatadah, mengenai firman

AllalL )t1'$\6(''&jr:ry "Dan bita matahari terbenam

menjauhi mereka ke sebelah Hfi," ia berkata "Maksudnya

adaaahmernbiarkan mercka dari sebelatr kanan."E7

23003. Ibnu Sinan N Qazzaz. menceritakan kepadaku, ia berkata:

Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Muslim bin Abu Al Wadhdhah menceritakan

kepada kami dari Salim Al Aftlras, dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman AllalL 'r*# 6,,blit "Dan bila matahori

terbenam menjruhi mereka kc sebelah kiri," ia berkat4

"Maksudnya adalah meninggalkan mereka.'sE

Takwil firman Altah: \iti A;ft usedang mereka berada

dalam tempat yang luas dolan gut ilu"

Abdurrazzaq dalam tafsir Q1328). Di antara dua tanda kurung tidak tertulis dalart
mohuthot.
Ibid
Az-Zujaj dalam Ma' ani Al Qtr' an (3 D7 3).

t6
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Allah berfirman: Pemuda-pemuda yang mencili perlindungan

itu berkumpul di tempat yang luas.

Lafa^ eta;rtmaknanya adalah tempat yang terhampar.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23004. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Nlah,iti,3 Aift
'r$ *Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam

gua itu," ia berkata "Maksudnya adalatr tempat yang lapang di

dalam gua. Allatr Ta'alaberfirman, ;\i,i); U.if''hu adalah

s ebagian dari tanda-tanda (kebes ar an) Allah'.'&e

23005. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

menceritakan k"pada kami, Mutrammad bin Abi Al Wadhdhatl

menceritakan kepada kami dari Salim Al Afttras, dari Said bin

Jubair, mengenai firman Allah, Aiti A{t *Sedang

mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu," ia

berkata, "Maksudnya adalah tempat yang berada di bagian

dalam."9o

23006. Ibnu BaEsyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, AiiiAift *Sedang mereka

te Al Mawardi dalanA*NubtwaAl 'Uytn$Dgl\
eo Ibnu Abi Hatim dalam urftb QD352) dan Ibnu Athifh cnilam Al lutuhsrar Al

Vojb(31503).
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berada dalam tempt yang lus dalam gua itu," ia berkata"

"Tempat yang dituju."e l

23007. Ibnu Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Musa bin

Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutrammad bin

Muslim Abu Sa'id bin Abu Al Wadhdhah menceritakan

kepada kami dari Salim Al Affhas, dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman Allah, ait 3,2"Tempat yang luas dalam

gua itu," ia berkata, "Maksu&rya adalah tempat di dalam

gJiL:$2

Takwil firman Allah: ;"i."r!.b$gu adatah sebagian

dari tanda-tanda [hebesaranJ Allth)

Allah Ta'ala berfirman: Apa yang Kami perbuat terhadap

Aslubul Kahfi -Kami tutup telinga mereka ketika matahari terbit

condong dari sebelatr kanan tempat tidw mereka, dan jika tenggelam

menjauhi mereka dari sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam

tempat yang luas, sehingga matalrari tidak membakar dan

menghancwkan tubuh serta pakaian mereka karena lamanya tidur

mglsl<a- merupakan dalil Allah terhadap maktrltrk-Nya dan bukti-

bukti yang dijadikan dalil oleh orang-oftmg berakal untuk menunjukkan

keagungan dan kekuasaan Allah, batrwa Dia mampu melakukan apa

saja yang Dia kehendaki.

Talrwil frman Allah: ;r;5'#'fiii; @arangsiapa yang

diberi petunjuh oleh Allah, maka diolah orang yang mcndapat

petunjuh)

er IbnuAthiyatr dalamAl Muhurt Al Wajb (31503).
e2 Ibnu Abi Hatim dalam rrftr (7D352) dan Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al

'tlytnQD9l).
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Allah Ta'ala berfirman: Barangsiapa diberi taufik oleh Allah

untuk mendapatkan hidayah melatui ayat-ayat-Nya yang telatr dijadikan

dalil atas kekuasaan-Ny4 maka dialah orang yang mendapatkan

petunjuk.

Dikatakan: Dialah yang telatr mendapatkan kebenaran pada

jalanyang haq.

Firman Allatl, W-j5 "Dan barangsiapa yang disesatlan-

Nya," maksudnya adalah, barangsiapa Allatr sesatkan dari ayat-ayat-

Nya dan bukti-bukti-Nyq serta tidak diberikan taufik oleh Allatr untuk

mendapatkan jalan yang lunrs.

Firman Allah, l:"ri$j iiQ;S "Moka kamu tidak akan

mendapatkan seorang pemimpin Wn yang dapat memberi petuniuk

kepadanya," maksudnya adalatr, Allah berfirman, "Wahai Muhammad,

kamu tidak akan mendapatkan baginya penolong dan pennnjuk kepada

jalan yang lurus, karena taufik dan kesesatan hanya pada kehendak-Ku.

Aku memberikan taufik kepada siapa saja yang aku kehendaki dan

menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya. Oleh karena ifir
janganlatr kamu bersedih karena berpalingnya mereka dari kaummu dan

pendustaan mereka kepadarnu, karena jika Aku berkehendak, akan Aku

berikan hidayatr kepada mereka semua, dan di tangan-Ku-latr hidayatt

serta kesesatan."

ooo

\1\
{tr-e6}

'ff:''jsFtwz:$g'GdW3(, 
"-413$'S#
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uDanliof,rru mffrgira mseko iarborirgm, padalwl mseka
ttdtn, ibn Ka'rr'li balik balildlorr. mrl.";el,a kc l<mun ilan ke ldri,
sedorngl<mraniinsmqekan.arrgwiurlrclrJl<e&nlengor.nyadi

mul<a pintu gu* Dm iikf,l<f,nw nenyal<sil<mt mrl"iel<a

tentulahl<firw al<orJbrlrpalitng ilmi nrseka dnn rlelmil<mr
diri dnrl tettulnh (hati) lonw alwr dipenuhil<etakutan

tsrfudop rtrr:ekn" (Qs. Al IGhft [18]: 18)

Allah Ta'ala berfimran kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,
jika kamu melihat pemuda-pemuda yang telatr Kami ceritakan
kepadamu tentang kisah mereka ketika Kami tutup telinga mereka di
gu4 maka kamu akan mengira mereka bangun.

Lafa^ -u65r adalah bentuk jamak dari }li. Seperti perkataan
Ar-Rajiz:e3

G$'Ab6'rA odaru;\t:L::
"Dan merelra mendapati saudara-saudaranya tertidur, dan pedong

kcbencian itu terhunus kepado mereka.,E4

Takrivit liman Allah: 3;13 {r (padahal mereka tidur)

Yakni: Sedangkan mereka dalam keadaan tidur.

. -Ijlfazh ":i!1, 
adalah bentuk jarnak dari.r-irJr. Seperti lafaztr

,ii4Jrsebagai bentuk jamak dari./8, aan 3ililr aur{.rt'6.

e3 Al A'jaj bin Rubah.e4 Lanjutanbaitsyairiniadalah: .,
.btj;)t ff)t u. ji6-

Bait syair ini terdapa dalm Diwst Al 'Aiiaj, dan tidak disebutkan dalarn diwan
tersebut bagian yang kedua Disebutkan dalam riwayat yang lengkap oleh Abu
ubaidah dalan Majaz Al Qu'wt (1R97) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uw(32et).
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Talrwil firman AIIah: g1,-{t 3(i, #t afs';*:!!, @an Kami
balih-balikhan mereka he kanan dan ke kiri)

Allah Ta'ala berfirman: Dalam keadaan mereka tidur, Kami
balikkan tubuh pemuda-pemuda itu, sesekali ke sebelah kanan dan

sesekali ke sebelatr kiri.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23008. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman AllalL Sisitlii
,,Y1+ft6$ #"Don Kami batik-batil*an mereka ke'kanan

dan ke kiri," ia berkata, 'Maksudnya adalah, dibalikkannya
tubuh mereka pada waktu tidur yang pertama."

Dikatakan: Telatr sampai kepada kami bahwa Abu Iyadh

berkata, "Mereka dibalikkan dua kali dalam satu tatrun."e5

23009. Aku diberitatru dari Yazid, ia berkata: Suftan bin Husain

mengabarkan kepada kami dari Yala bin Jubair, dari Said bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, firman Allall 6$'iidti;'
$jJl13$ # *Do, Kami balik-batikkan mereka ke' kanan

dan kc kiri," ia berkata "Maksudnya adalah, jika tidak
dibalik-balikkan maka tubuh mereka akan dimakan bumi.'e6

TaLrwil fiman Attah:. -qi,\*$, EJBS (Sedanghan

anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muha pintu gua)

Ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud firman Allah,

,iIKS " S e don gkan anj ing mer e ka. "

Ib,nuAbi Hatim dalam tabir OB52\
Tallrij -nya telah b€rlalu.
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Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah anjing yang

bersama mereka Telah banyak kami sebutkan mereka yang

berpendapat itu dalam bab yang lalu.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa makzudnya adalah junt

masakyang ikut mereka

. Ahli talo /il berbeda pendapat tentang penalcrvilan lafazh * jt
Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah halaman.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23010. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

firman Allah, );-* "Di muko pintu gua," ia berkata,

"Maksudnya adalah halaman."eT

23011. Muharnmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrabman bin Mahdi menceritakan kepada karni,

ia berkata: Su$an me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnmad bin Abi Al Wadhdhah menceritakan kepada kami

daxi Salim Al Aflhas, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman

Allah, -yciVpSrry#s "sedangkon aniw mereka

mengunjurkan kedua lenganrya di muka pintu gtta," ia
berkata "Maksudnya adalah halaman."et

23012. Muhammad bin Amr menceritakan kepadab ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepad. kami, ia berkata:

Ibnu Abi Hatim dalam taftltu QD352), Abu Ubaidah dalun Maiaz Al Qtr'wt
(1R97), Al Mawardi drrlun ArNuka wa Al 'Ilytor QDgl), dn Az'7tjai dalrm
Ma'oi Al Qtr'mQDl$.
Ibnu Abi Hatimdalam taftn(7D352).
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Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, ,r;-i,\,"Di mulra

pintu gua," ia berkat4 "Maksudnya adalah di halaman."ee

23013. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allah, +CJU"Di muka pintu gua," ia berkata, "Maksudnya
adalatr di halaman."

Ibnu Juraij berkate "Maksudnya adalah memegang pintu
gua."l0o

23014. Bisfr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, A*3
);-* *5t E $ *Sedongkan anjing merela mengunjurknn

lredua lengannya di muka pintu gua," ia berkat4 "Maksudnya
adalatr di halaman EUa.r'lo'

23015. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman
Allah, 4=;)\"Di muka pintu guo," ia berkata, "Maksudnya
adalatr di halaman gua"lo2

23016. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

ee Mujahid dalam tafsir (hal.446).
r00 As-Suy'uthi dalatt Ad-Durr Al Mottsur (5R74).

::f AMurrazzaq dalam tafsir Q1326) dan Al Qurthubi dalam tafsir ( lOD73).
t@ Ibid

I
I

I
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Dhahhak berkata tentang firman AllalL );-;\"Di muka pintu

gua." Ia berkata, "Maksudnya adalah di halaman."lo3

Ahli tal$vil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatl

dataran tinggi. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

23017. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakart

kepadaku dari bapalrrya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL .$;\,*S1W-#S "Sedangkan aniing mereka

mengunjwkan kcdru lengannya di muka pintu 9u4," ia

berkat4 "Makzudnya adalah halman merek4 dan yang

dikatakan * jtadalah dataran tanah yang tinggr."lM

23018. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

mengabarkan k pada kami dari Harun, dari Antaratl, dari Sa'id

bin Jubair, mengenai firman Allah, );-;\,*6;WBS
"sedangkan anjing mereka menguniurknn kedua lengannya di

mula pintu guo," ia berkata, "Lafa^ *jl maksudnya adalah

dataran trnah yang tiogg.'tot

23019. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir mengabarkan kepada kami dari Amr,

mengenai firrran Allah, );-;\,*6tW4S
"sedangkan aniing mereka menguniurkan fuAM bngannya di

muka pintu gw," ia berkat4 'Maksudnya adalah dalaran

taoah yang tinggi."l6

r03 Al Baglawi,lelam Ma'alim At-Tqrail Ql55q.
r0'r Ibnu Jauzi ddam hd Al Masir (5/ll9) dm Al-Alusi dalam Raruh Al Ma'uti

os1226).
Ibnu Abi Hatim dalam tafilk QD353) dan Abu Halyan dalam Al Bahr Al Mulrith

Qtrs4).
Al Mawardi dalan hrl,luka wa Al' ll1run Gf2n).
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Ahli takwil lairurya berpendapat lain batrwa maksudnya adalah
pintu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut
ini:

23020. z*aria bin Yahya bin Abu zardahmenceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Ashim mengabarkan kepada karni dari Syabib,
dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ,4I4
);.;u, *6t E $ "sedangkan aniing mereka menguniurkan
ledua lengannya di muka pintu gua," ia berkat4 '?intu.
Orang-orang berkatq'Di halsloro'."107

Pendapat yang tepat dalam penakwilan tersebut adalatr yang
mengatakan bahwa maksudnya adalah pintu, atau halaman pintu yang
pintu itu ditutup, karena pintu itu ditutup (-bh, dan menutupnya
adalah dengan dirapatkan dan ditutup. Perkataan ini diambil dari firman
Allah, i'^at # $- "sesungguhrrya api ftu drtdup rapat atas
merekn." (Qs. Al Humazatr [104]: 8). Terdapat dua batrasa, .rilr
adalah bahasa penduduk Najd, sedangkan *jr adalatr balrasa
penduduk Tihamah.

Diriwayatkan dari Amr bin Al Ala, ia berkata: Itu adalah bahasa

penduduk YarnarU seperti perkataan: 'e1bvr;(lr '6is dan itr 'o|gi
,fk'ft Orang yang berkata *jtberarti dari ucapan Jti,at-lt'oldll
J-"ti'1-tt'o:J-"if "4ku tgttrp pintu itu maka dia tertutup." Orang yang

mengatakan ri.rtr berarti berasal dari kalimat 'J&'l 1ji , 11r'c::&1,

sedangkan "i.krr. ayat tersebut adalab dan arfiing mereka

mengunjurkan kedua lengannya di halaman gua untuk menjaga pintu
mereka.loE

Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'Uyrut QDy2), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Toail Q1556), dan Abu Hallyan d^lam Al BalT Al Multith. (71154).
Al Farra dalam Ma'oi Al Qur'ot8ll37).

to

t0E
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rakrvit fiman Allah: {Ufiili # &t j' @an iika
kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akon berpaling dari

mereka dan melarikon diri)

Allah berfirman: Jika kamu menyaksikan mereka dalam

keadaan tidur di gua tersebut, niscaya kamu akan berpaling dan

melarikan diri.

Firman Allah, 13) F$i$3"Tentulah 
pamu alan berpaling

dari merefta dan melarikan diri,- maksudnya adalah, dan kamu akan

dipenuhi ketakutan karena menyaksikan merek4 karena kemuliaan

yang Allatr berikan kepada mereka agar tidak ada yang dapat mendekati

dan menyentuh mereka, sampai masa yang telatr ditetapkan oleh Allatt.

Lalu Allatr bangunkan mereka dengan kekuasaan dan kehendak-Nya

pada masa yang Allah kehendaki, untqk dijadikan pelajaran, bukti, serta

hujjatr bagi hamba-Nyq serta agar mereka mengetatrui bahwa janji

Allah benar dan Hari Kiamat tidak diragukan kedatangannya.

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah,

v6&e!)'.
Mayoritas ahli qira'at Madinatr membacanya dengan tasydid

pada huruf lam dalam lafazh ,J)& yang maksudnya memenuhinya

sedikit demi sedikit.

Sebagian ahli qira'at Iraklce membacanya |.J)*t dengan

ringan,llo yang maksudnya memenuhinya dengan sekali.

Keduanya merupakan qira'at yang diakui dan maknanya

berdekatan, maka dibenarkan unttrk membaca dengan qira'at yang

mana saja (dari dtaqira'at tersebut).

loe Di dalam manuslrrip tercatat "Madinah", namun )'ang tepat adalah yang kami

teupkan di sini. .,tro NaIi membacanya 'fut 'Ui dengar tasydid, sedangkan png lainnya

membacanya tanp tasydid.Liln* Iluiiah Al Qira'a (tnl. 413).
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tit:L 6f-ei 5,.:!, ri;;i Jv-uy &; rU;
@'i3 "4,3fr-{5,1( \5' 4 gt rUilt
$ & e ?,3; 5 S,:+j. K& bjS. 

"L frL

@ ri;i $yr7=yi
uDartdemikiar.lahKamibarrgunl<mnrrl.":el<aagmnrneka

salrng betanya di afi.ma nsela sendtri. Bqlatalah soldh

seor ang dmi mq el<q' Sudah bu ap a lmwlcah l<flnru ber dda
(di $ni?)'. Mel..:el<t mmjawab,'Kitaberada (di sint) sehmi
atau setengah hf,ri' . Bql<oa (y arrs lairwry a logi,'Tulwt

l,anw lebih mengetalwi buapa lffilo l<flrrau berudf, (di sini),
mal& xm,thlah sal.ah seonmg di antaral<frnau lumhtk Per:slll.'e

l<ou dmgar. nwrtawd umg pualcnru. ini, dfrrrhendakJah dia
lilwt manal<ah makanan yoarrglebihbaih mal,ahmdalilah ia
merrtowa mal<anmr umhiqrw dm hmdaldah if, beilennh'

lembutdrrr-iangililahsel<ali.lcalimencqital<mthahulnpado
seor(mg W. Sesr,mggzlvrya jil<a mer:el<a dapat mengetalwi
tempahru4 niscaya msela dl<nrr nelenpor l<nrrw dengart

batu, atau memal<sorrtrt l<enrbali l<epodfl agamo mrrel<a dart

iika denikian niscayalarnr dnak al<ffi.berunamg selamn'
lammyd." (Qs. Al IGhft [18]: tg.ZO)

Allah Ta'ala befirman: Sebagaimana Kami tidurkan mereka di

dalam gu4 dan Kami jaga dari orang yang ingm mendekatinya dan

mata yang ingin melihatnya, maka Kami jaga pula badan dan baju
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mereka dari kehancwan lantaran lamanya walffu mereka tidur. Lalu

Kami bangunkan dan bangkitkan mereka dari tidurnya agar dapat

Kami perliha&an kepada mereka kebesaran kekuatan Kami dan

keajaiban perbuatan Kami kepada makhluk. Supaya mereka semakin

mengerti perbuatan mereka dan meninggalkan sesembahan selain

Allah, serta hanya beribadatr kepada Allah dengan tulus, jika mereka

mengetahui dengan jelas lamanya waktu yang telah berlalu, sedangkan

mereka bangrrn dalarn keadaan seperti semula.

rakwil liman Anah:'136"1 ?'&:fy'JGW 6ia4-
q (Agar mereha saling bertanya di intara mer'eka sendirt
Berkatalah salah seotang dari mereha,'Sudah berapa lamakah hamu

berada (di sini?)'. Mereka menjawab,'Kita berada (di sini)'.'

Allah berfirman: Agar mereka saling bertanya di antara mereka

4 ?'dW36 
*Berkatalah salah seorang dqi mereka, 'Sudah

berapa lamakah kamu berada (di sini?). ' Mereka menjrvtab, 'Kita
berada (di sini) '. " Mereka saling bertany4 maka salah seorang dari

mereka bertanya, 4 ? "Sudah berapa lamakoh lamu berada (di

sini?)."

Hal itu karena mereka membenarkan keadaan diri mereka dari

lamanya tidw mereka, ,i,fr 5C;-q$6 "xtto berada (di sini)
selwri atau setengah hmi," Yang lainnya lalu menjawab, 5C;:1$e
,;-,fi "Kita berada (di sini) sehui atau setengah hari." Ia

menyangka memang demikian (baru berada selama sehari atau setengatr

hari). Yang lainnya lagi berkata 4q1$'&3.3 "Tuhan kamu lebih

mengetahui berapa lama kamu berada (di sini)." Mereka lalu

menyeratrkan hal itu kepada Allah.

rarrwir liman Allah: y-$i Jt:t$ #; H.,eW:l
Maha suruhlah salah seorang di antara kamu wtuh pergi ke kota)
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Maksudnya adalah kota tempat mereka melarikan diri darinya
yang dinamakan Diqyanus.

4*ar4llt6Ar{5r:"1 S:s ,,Dan hendaHah dia
lihat manalrah makonan yang lebih baih matra hendaHah ia membawa
makonan untulonu." Diriwayatkan batrwa mereka merasa lapar karena
tidur mereka yang terlalu lamq oleh karena itu mereka mencari
makanan.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut dan menjelaskan sebab-
sebab mereka dibangkitkan dari tidur mereka adalatr:

23021. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada kafiri, ia berkata:
AMvnazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin
Baqmrs memberitatrukan kepadakq bahwa dia mendengar
Wahab bin Munabbih berkata: Mereka telatr melewati masa
yang lamq yakni pemuda-pemuda yang mendiami gua

tersebut setelah pintu gua mereka ditutup waktu demi waktu.
Kemudian seorang penggembala kehujanan di depan gua lalu
berkate "Jika aku buka pintu gua ini maka akan aku masukkan
temal<ku ke dalamnya" Dia tenrs berusaha sampai mampu
membuka tempat yang ctrkup dimasuki, dan besoknya Allah
mengembalikan roh ke jasad mereka Mereka lalu mengutus
salatr seorang dari mereka dengan uang perak untuk membeli
makanan. Ketika sampai di pintu kota, dia melihat sesuatu

yang tidak dipercay4 maka ia bertanya kepada seorang laki-
laki, *Aku ingin membeli makanan dengan uang ini.', t aki-
laki itu lalu berkat4 *Dari mana kamu dapatkan trang ini?', Ia
berkata, tcr{ku dan kawanku kemarin keluar, kemudian kami
menginap malam itu, dan setelah pagi mereka menyurutrku
membeli makanan." taki-taki itu lalu berkata, "Ini adalatl
uang pada zafifirn raja fulan, bagaimana kamu
memilikinya?" Dia lalu me,mbawanya menghadap
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sedangkan raja tersebut orang yang shalih. Raja itu lalu

berkata "Darimana kamu dapatkan uang perak ini?" Pemuda

itu berkata" 
(r{ku dan kawanku kemarin pergl, kemudian

malam tiba, dan kami menginap di gua yang letaknya di san4

kemudian mereka menyuruhlu membeli makanan untuk

mereka." Raja lalu berkata "Di mana kawan-kawanmu?"

Pemuda itu berkata "Di dalam gua."

Mereka lalu pergt Uersamanya sampai di depan pintu gua

kemudian pemuda tersebut berkat4 "Biarkan aku masuk

sebelum kalian." Ketika salrabatrya melihatny4 Allatl

menufup kembali pendengaran mereka semua, kemudian

setelatr itg setiap seormg yang hendak masuk merasa takut,

sehingga tidak ada satu prm yang sanggup masuk.

Kemudian dibangun sebuah bangrrnan dan dijadikan sebagai

masjid tempat mereka shalat.lll

23022. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mat mengabarkan

kepada kami dari Qatadalr, dari Ilaimah, ia mengatakan batrwa

Ashhabut Kahfi adalah anak-anak raja Romawi' Allah

mengaruniakan Islam kepada merek4 kemudian mereka

berlindung dengan agamanya dan menyingkir dari kaumnya,

hingga mereka sampai di gua" kemudian Allah menutup

telinga mereka, hingga aktrirnya mereka tinggal di dalamnya

selama benatrun-tahgn, sarnpai kaumnya musnah dan berganti

dengan umat yang muslim, dipimpin oleh seorang raja yang

muslim. Lalu kaum tersebut berselisih tentang roh dan jasad,

salah seorang dari mereka berkata, "Roh dan jasad akan

dibangkitkan bersama-sama." Ada pula yang berkata, "Roh

trr Abdurrazzaq d^larn Al lrtushenzd$sDis) dan taftirnya Q1327)'
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akan dibangkitkan sedangkan badannya akan musnah dimakan
bumi sampai tidak berwujud."

Perselisihan itu membuat susah raja mereka, maka dia pergi
mengenakan kain tenun yang kasar, lalu dudtrk di atas pasir,
kemudian memohon kepada Allah, ',ya Rabb, Engkau telah
melihat perselisihan di antara umatku, maka utuslatr ayat-ayat
yang menjelaskan kepada mereka.,, Allah lalu
membangkitkan Ashhabul Kahfi,lalu mereka mengutus salah
seorang untuk membeli makanan, kemudian dia masuk ke
pasar, dan dia met?sa heran dengan wajatr orang-orang dan
dia melihat cahaya keimanan di seluruh kota. Dia berjalan
dengan sembunyi-sembunyi sampai dia mendatangi seorang
laki-laki untuk membeli makanan. Ketika laki-laki itu melihat
uang kertas tersebut, ia menolaknya dan berkata 

-akumengira dia mengatakan, "seakan-akan uang tersebut seperti
tapak unta kecil."-. psmuda itu lalu berkat4 .,Bukankah

rajarnu adalatr si fulan?" Ia menjawab, "Bukan, akan tetapi
raja kami adalah fiilan."

Keduanya terus seperti

kemudian raja bertanya
hingga sampai kepada rajq
dia memberitatrukan tentang

itu
dan

satrabatrya. Raja lalu mengutus mengumpulkan orang-orang
dan berkata, "Kalian telatr berselisih tentang roh dan jasad,

dan sesturgguhnya Allah telah mengutus kepada kalian ayat-
Nya. Laki-laki ini berasal dari bani fulan, yaitu raja mereka
yang telah lalu." Pemuda Ashhabul Kahfi itu latu berkata,
"Marilah pergi bersamaku menemui sahabatku."

Raja dan omng-orang pun perg sampai ke pintu gta,
kemudian pemuda itu berkat4 "Biarkan aku masuk dahulu ke
dalam gua...." Ketika dia melihat satrabatrya, Allah menutup
telinga mereka semu4 hingga ketika mereka terlambat untuk
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keluar, masuklah raja dan orang-orang ke dalam gu4 dan

mereka menemukan jasad yang nyal4 hanya saja sudatr tidak

bemyawa, maka raja berkata *Ini adalatl ayat Allatr yang

dikidm kepadakalian."

Qatadah berkata: Dari Ibnu Abbas, bahwa dia telatr berperang

dengan Hubaib bin Maslamah,ll2 kemudian merelca melewat

sebuah gua yang terdapat tulang di dalamnya. Seorang laki-

laki lalu berkatao 
*Ini adalah niatgAshlnbul l{ahfi."

Ibnu Abbas berkata "Tulang mereka sudah tidak ada sejak

lebih dari 300 tahun."l13

23023. Ibnu Humaid menceritakan kqada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang hadits yang

menceritakan Ashhabul Kahfi, ia berkata: Kemudian negeri

tersebut dipimpin oleh omng yang shalih yang bernama

Tidztrsis, selama 68 tahun. Pada masa pemerintahanny4

manusia berpecah menjadi beberapa golongarq sebagian

percaya kepada Allah dan meyakini kiamat akan datang,

sedangkan sebagian lain mengingkarinya Hd itu membtrat

raja sedih, maka dia menangts dan memohon kepada Allah,

dan kesedihannya semakin bertarnbah ketika melihat semakin

hari ahli batil semakin bertambah dan semakin mengalahkan

atrli haq. Ahli batil berkatq *Tidak ada kehidupan kecuali

kehidupan duniq dan yang dibangkitkan adalah jiwq
sedangkan jasad tidak akao dibangkitkan'lagi." Mereka lupa

dengan apa yang ada dalam kitab.

Hubart bin Maslamah bin Malik bin Wahab Al Qurasyi. Kedudukannya sebagai

sahabat diperselisihkarl dm yang benar adalab dia termasulq akan t€tapi masih

kecil. Lihat Taqrib At-Tah&ib (l/50).
Abdnrrazzaq dalam ta8ir (2/323) daunlbnu Hajar dalan Fath Al Bui @407).



SurahAlKchli

Raja Tidzusis lalu mengutus kepada mereka yang disangkanya

termasuk ulama haq, akan tetapi mereka pun mengingkari

adanya kiamat, hingga hampir saja mereka menyelewengkan

manusia dari kebenaran dan agama Isa. Ketika Raja Tidzusis

melihat hal itu" dia masuk ke dalam rumatrnya dan mengunci

pintr-rnya, kemudian memakai kain tenun yang kasar,

meletakkan pasir di bagian bawahny4 kemudian duduk di

atasnya. Dia tetap dalam keadaan seperti itu, siang dan malam,

sambil menangis 
-msnuruf 

sebagian riwayat- dan

memohon kepada Allah.

Allah lalu ingin menampakkan kepada mereka tentang

Ashhobul Kahfi, menerangkan kepada manusia dan

menjadikannya dalil bag mereka, agar mereka mengerti

batrwa Kiamat akan datang, untuk mengabulkan doa hamba-

Nya yang shalih, Tidzusis, untuk menyempurnakan nikmat-

Nya dan untuk menyatukan oftmg-orang beriman yang telah

tercerai-berai.

Allah lalu mengilhamkan dalam diri seorang lelaki penduduk

negeri tempat terdapatrya gua tersebu! dan gunung Banjelus

tempat gua berada itu milik laki-laki tersebut, untuk

menghancurkan bangunan yang ada di mulut gua tersebut

guna dijadikan sebagai tempat menggembala temaknya. Dia

menganrbil dua pekerja untuk mencongkel batu-batu dan

membangun tempat tersebut, lalu dia mencongkel batu yang

ada di mulut gua, sehingga pintu gua terbuka. Tetapi Allalt

tetap menghalangi mereka dari manusia dengan rasa takut,

orang-orang menyatakan bahwa orang yang paling berani

yang sanggup masuk dari pintu gu4 kemudian maju hingga

melihat anjing tidur dekat mereka di pintu gua itu terjadi

ketika batu telatr disingkirkan dan pintu gua telatr terbuka

trnttrk mereka

1
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Allah Yang Maha memiliki kekuatan dan keagungan

mengizinkan Ashhabul Kahfi untuk duduk di dalam gua

tersebut. Mereka duduk dengan hati yang senang dan wajah

yang gembira, lalu mereka saling bersalaman, seakan-akan

baru bangun dari tidur mereka kemarin, lalu shalat seperti

yang mereka kerjakan. Mereka tidak melihat pada kuliq

wajatr, dan warna yang mengherankan akibat dari tidur

mereka malam kemarin. Mereka mengira Raja Diqyanus

masih mencari merek4 maka setelatr selesai shalat, salah

seorang dari mereka kepada Yamliha 
-yang 

menanggullg

naftah mereka- untuk membelikan makanan dan minuman

buat mereka dari kota, dan mencari berita tentang Raja

Diqyanus. Mereka menyangka batrwa mereka hanya tidw

seperti tidur mereka kemariq dan telah didetikkan bahwa

mereka tidur dalam wakh,r yang lama, hingga mereka saling

bertanya di antara mereka Sebagian berkata kepada yang lain,

"Berapa lama kamu tinggal?"'F: ilg iJ- ;; 5 C;-:C; $e
$q';S*Mereka menimtab, 'Kita berada (di sini) sehari

atau setengah hmi'. Berkata (yang lainnya lagi), 'Tuhan lmmu

lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini)'. "

Masa itu bagi mereka hanya sebentar, maka Yamliha berkata

kepada merek4 "Kalian telah dianggap hilang dan dicari, dia

ingin mendatangkan kalian hari ini, hingga kalian

menyembelih buat thaghut atau dia akan membunuh kalian,

setelah itu terseratr Allah." Maksilimina lalu berkata kepada

mereka "Watrai Saudarakq ketahuilah bahwa kalian ini akan

bertemu dengan Ttrhanmu, maka jika musuh Allatt itu
menyeru unttrk kafir janganlah kalian kafir setelatr beriman

dan janganlatr kalian mengingkari kehidupan yang kekal."

Mereka lalu berkata kepada Yamliha' '?ergilah kamu ke kota

dan dengarkan perbincangan mereka tentang kita kemariru
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dan apa yang mereka laporkan kepada Diqyanus. Berhati-
hatilah, jangan sampai ada yang mengetahui keberadaan kita.
Belilatr makanan untuk karli, guna menambatr makanan yang

kita bawa kemarin, karena telah berlcurang, dan sekarang kita
kelaparan."

Yamliha lalu melakukan perintah tersebut dan mengganti
bajunya dengan baju yang dia pakai untuk menyamar dan

mengambil uang perak dari bekal mereka yang dicap dengan

stempel Diqyanus, kemudian Yamliha keluar dari gua. Ketika
sampai di pintu gua, dia melihat batu yang digeser di pintu
gu4 maka dia merasa heran, namun dia berlalu dan tidak
mempedulikannya Ketika sampai di kota dia sembunyi-
sembunyi menghindar dari jalan karena takut salah seorang

keluarganya melihatnya dan mengenalinya serta membawa ke
Diqyanus. Akan tetapi hamba-Nya yang shalih tersebut tidak
mengatahui batrwa Diqaynus dan keluarganya telah mati
sebelum 309 tahun yang laltl atau 

-waktu 
yang Allah

kehendaki- karena antara mereka tidur hingga terjaga adalatr

309 tahun.

Ketika Yamliha melihat pintu kota tersebut, dia mengangkat
pandanganya dan melihat bahwa di pintu kota tersebut

terpampang tanda yang menunjukkan milik orang muknin,
dia pr.ur merasa heran. Kemudian dia memperhatikan sebelatr

kanan dan kirinya. Dia heran de,ngan dirinya sendiri dan

antara yang dia lihat. Dia lalu meninggalkan pinttr itu dan

menuju pintu lainny4 dap dia melihat tanda itu telah meliputi
semua kota Kemudian terdetik dalam dirinya batrwa ftota
tersebut tidak seperti yang dia kenal],lla dan dia melihat
penduduk yang baru yang tidak dia kenal sebelumnya.

rr{ Dalam manuskrip tertulis: batrwa kota png dia kenal.
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Dia lalu berjalan seperti orang bingung, lalu dia kembali ke

pintu tempat dia masuk pertama kali, dan berkata, "Apakatr ini

kehidupan yang kemarin, tempay mereka (kaurn muslim)

menyembunyikan tanda-tanda ini, sedangkan hari ini tanda-

tanda itu nampak dengan jelas? Barangkali aku mimpi."

Kemudian dia sadar bahwa dia tidak bermimpi, maka dia

mengambil kain dan ditaruh di atas kepal4 kemudian masuk

ke pasar di kota tersebut. Dia mendengar banyak manusia

yang bersumpah dengan ftrma Isa bin Maryarn. Hal itu
semakin menarnbah perbedaan yang dia lihat, dia bingung,

kemudian dia bersandar ke tembok kota tersebut dan berkata

dalam hatiny4 "Demi Altall al<tr tidak tahu apakatr ini,

kehidupan kemarin tidak ada satu pun manusia di bumi ini

yang menyebut nama Isa bin Maryarn kecuali dia akan

dibunuh, sedangkan hari ini semua manusia menyebut rulma

Isa dengan tanpa rasa takut? Semoga ini bukan kota yang aku

kenal, aku memahami balrasa penduduk ini tapi aku tidak

mengetahui seorang pun dari mereka, sedangkan demi Allah

aku tidak mengetahui ada kota di samping kota tersebut."

Dia seperti omng bingung dan tidak ada tujuan. Ia lalu

bertemu dengan seorang pemuda dari penduduk kota tersebut,

maka dia bertanya, *Wahai anak mud4 apa nama kota ini?" Ia

menjwab, "Dafsus." Dia lalu berkata dalam hatinya, "Jangan-

jangan aku kena sihir atau aku sudatr gila. Demi Allah, aku

harus segera keluar sebelum aku terkena celaka atau

mendapatkan perlakuan jelek dari penduduknya sehingga aku

binasa."

Kemudian dia tersadar dan berkata "Demi Allatl, aku harus

segera keluar sebeltrm mereka merasakan kedatanganku. Hd

Apa png lcami cantumkm berasal dfrr Tdsb Al Baghawi, dan ini png benar.
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itu lebih baik bagilu." Dia lalu mendekati pedagang makanan

dan mengeluarkan uang perak yang dia baw4 dan

memberikan seraya berkata "Ya hamba Allah, aku

ingin beli makanan dengan uang ini." Orang itu lalu
mengambil uang tersebut dan ketika melihat stempel yang

adapada uang tersebui" dia merasa heran, maka dia sodorkan

kepada kawannya dan kawarurya pun memperhatikan uang

tersebut, kemudian mereka saling memperlihatkan uang

tersebut kepada kawannya yang lain" hingga semua merasa

heran dengan uang ifu. Mereka lalu bermusyawarah, dan

berkatalatr di antara merek4 "Orang ini mendapatkan harta

peninggalan zam ai dulu. "

Ketika Yamliha melihat mereka bemrusyawarah, dia merasa

sangat takut dan gemetar karena dia merasa omng-orang

tersebut telatr mengetahui keberadaannya dan akan

menyerahkannya kepada raja Kemudian datanglah orang-

orang rmtuk mengenalinya.t" Y"-lih* lalu berkata kepada

mereka dalam keadaan takut, *Biarkan aku pergi, kalian telatr

mengambil uangkq maka ambillab sedangkan makanan

tersebut aku tidak membutuhkannya la$." Mereka lalu
berkat4 "Wahai anak mud4 siapakah kamu dan ada apa

denganmu? Demi AllalL kamu telatr menemukan harta

peninggalan zaman dulu" lalu kamu ingin menyembunyikan

dari kami? Trmjukkanlah kepada kami dan ikut sertakan kami

dalam harta itu, niscaya kami akan menyembunyikan apa

yang kamu dapatkan. Naurun jika kamu tidak mau maka akan

katni laporkan kepada penguasa dan karni serahkan

kepadanya, kemudian dia akan membunuhrru."

Dalam Tafsb Al Bagharoi disebutkm: akan te@i mereka tidalc mengenalinya.
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Mendengar itu" Yamliha berkata kepada dirinya, "Apa yang

aku hindari telatr menimpaku.' Mereka lalu berkata, "Wahai

anak muda, engkau tidak dapat menyembunyikan apa yang

kamu dapatkan" dan kamu jangan menyangka dia akan

menutupi perlraramu." Yamliha tidak memahami apa yang

mereka katakan. Dia ketaktrtan sampai dia bingung dengan

mereka. Ketika mereka melihat Yamliha tidak berbicara,

mereka mengambil kainnya dan melilitkannya di lehernya,

kemudian menggiringnya dengan diarak di jalan kota.

Mereka berkata "Laki-laki ini telatr mendapatkan harta

peninggalan...." Kemudian semua penduduk kota dan desa

berkumpul di sekitamy4 lalu mereka memandanginya dan

berkata ,,Demi Allalq anak muda ini bukan pendudtrk kota ini

dan kami tidak pernatr melihatnya." Yamliha tidak

mengetatrui maksud perkataan mereka.

Ketika semua penduduk kota berkumpul, dia merasa takut dan

tidak berbicara Sedangkan jika dia katakan batrwa dia dari

penduduk kota tersebu! mereka pasti tidak akan

mempercayainya, sementara dia yakin bahwa bapak dan

saudaranya berada di kota tersebu! yang berasal dari kalangan

pemuka kota tersebut, akan datang untuk menyelamatkannya

jika ayatrnya mendengar dirinya ada di kota tersebut.

Ketika dia dalam keadaan bingung dan menunggu

keluarganya datang unttrk menyelamatkannya dari tangan

merek4 mereka membawanya kepada kedua penguasa yang

mengatur kota tersebu! yang merupakan orang yang shalih.

Namanya yaitu Aryrs dan AstlfYts-

Ketika mereka membawanya kepada penguasa tersebut

Yamliha menyangka mereka akan membawanya kepada

Diqyanw sang diktator, maka dia menoleh ke kanan dan ke
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Dalam manuskrip terhrlis: sedangkm mereka orag ymg berakrva
Apa yang lcani te@kan di sini berasal dart Tofsb Al Bagftavi.

kiri, sedangkan orang-oftlng terus menghinany4 seperti

mereka menghina orang gila. Yamliha pun mengangkat
kepalanya ke langit dan berkat4 "Ya Tuhan langlt dan bumi,
berikanlatr kepadaku ruh dari-Mu yang menguatkan aku di
hadapan Diqyanus." Terus-menerus dia menangis dan berkata,
ecr{ku tela}r berpisatr dengan saudaraku. Seandainya mereka
mengetatrui apa yang aku alami, dan mereka mengetatrui

batrwa aku dibawa ke Diqyanus, maka mereka pasti datang,

karena kami telah berjanji untuk bersama, tidak
menyekutukan Allah dan tidak menyembah taghut. Tetapi
sekarang aku telatr berpisatr dengan mereka, mereka tidak
akan pematr melihatku dan aku tidak akan pernah melihat
mereka untuk selamany4 hadahal kami telah berjanji].'ll6
unfirk tidak b€rpisah hidup dan mati?

Yamliha berkata kepada dirinya, "Apa yang akan dia perbuat

kepadaku? Membunuhku atau tidak?"

Setelatr mereka sarnpai di hadapan dua orang shalih tersebut,

yaitu Arps dan Asthiyrs, dan ketika me,ngetatrui bahwa dia
tidak dibawa kepada Diqyanus, Yamliha merasa tenang dan

berhenti menangis. Aryus dan Asthiyrs lalu mengambil uang

perak tersebut dan memperhatikannya. Dia pun meftNa heran.

Lalu berkatalah satah seorang dari mereka, "Wahai anak

mudq dari mana kamu dapatkan harta karun ini? Uang perak

ini bukti bahwa kamu telah mendapatkan harta karun."

Yamliha lalu berkata kepada keduanya, ccfiku tidak
mendapatkan harta lerun, tapi ini uang milik bapakku, ada

stempel dan tanda uang kota ini. Demi Allatl, aku tidak tatru
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ada apa dengankrl dan alu tidak tahu apa yang akan aku

katakan kepada kalian."

Salah seorang penguasa itu berkata, "Siapakah kamu?"

Yamliha berkata ecdku tidak tatru dan aku kira aku.penduduk

kota ini." Mereka berkata "Siapa bapakmu dan siapa yang

mengetatrui keadaanmu?" Yamliha lalu memberitatrukan

nrma bapalary4 tetapi tidak ada seorang pun yang mengetatrui

dia dan bapaknya

Salah seorang dari penguasa itu lalu berkata, "Kamu

pembohong dan tidak mengabarkan kepada kami dengan

benar."

Sementara itu, Yamliha tidak tahu apa yang harus dia katakan,

maka dia menundukkan pandangannya ke bumi. Salah

seorang yang ada di sekelilingnya lalu berkata "Dia orang

gila." Ada pula yang berkata "Dia bukan grla, tapi pura-pura

bodoh agar dia lepas dari kita."

Salah seorang dari penguasa itu melihatnya dengan pandangan

tajam, lalu berkata "Apakatr jika kamu berpura-pr:ra bohong,

kami akan membiarkanmu pergl dan membenarkanmu batrwa

itu adalah harta bapakmu 5sdangkan stempel uang ini sudah

lebih dari 300 tatrun yang lalu? Kamu masih mud4 apakatr

kamu kira kamu akan membohongi kami yang sudatr tua

sebagaimana yang kamu lihat? Di sekelilingmu adalatr

penduduk kota ini dan penguasanya. Aku pasti akan

menyiksamu dengan siksa yang pedih, lalu akan kami ikat

sampai engkau mau mengatakan tentang harta karun yang

kamutemukan."

Ketika penguasa itu berkata demikiaru Yamliha berkata"

"Beritahukan kepada kami telrtang apa yang akan aku

tanyalon kepadanu, dm jilca kalian jaunab maka alcu alcao
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beritahukan yang sesunggutunya kepada kalian. Apakah kalian

tahu tentang Diqyanus yang pernatr menjadi raja kota ini? Apa

yang dia dilalorkan?" Seorang laki-laki lalu berkata

kepadany4 "Tidak ada di muka bumi ini yang bernama

Diqyanus dan tidak adaraja bemama itu kecuali seorang raja

yang telatr lama mati, dan tetatr banyak generasi yang mati

setelahnya."

Yamliha lalu berkata, "Demi Allah, aku menjadi bingrmg, dan

apa yang aku katakan tidak akan ada satu omng pun yang

percaya Demi AllalL kami melarikan diri daxi Diqyanus yang

kejam, aku melihatnya kemarin ketika dia masuk kota Dafsus,

akan tetapi aku tidak tatru apakatr ini kota Dafsus. Pergilatt

kalian berdua bersamaku unttrk bertemu dengan sahabatku."

Setelatr Aryus mendengar perkataan Yamliha tersebut, dia

berkata "Watlai kaum, barangkali ini merupakan tanda dari

tanda-tanda yang Alatr berikan melalui anak muda ini, maka

pergllah kalian bersamaku unttrk bertemu dengan satrabatnya,

sebagaimana yang dia katakan."

Aryus dan Asthiyus lalu pergi bersamanya, diikuti oleh semua

penduduk kota, baik yang besar maupun yang kecil, menuju

grra tempat Ashhabul Kahfr, untrk melihat mereka Sedangkan

pemuda-pemuda Ashhobul Kahfi itu merasa Yamliha

terlarrrbat unfuk membawakan makanan sebagaimana

biasanya, maka mereka menyangka dia telah ditangkap dan

dibawa kepada Raja Diqyanus. Pada saat mereka sedang

mengkhawatirkan keadaanny4 mereka mendengar suara dan

tunggangan kuda naik menuju bukit mereka, sehingga mereka

menyangka itu adalah utusan Diqyanus untuk mengambil

merek4 sehingga mereka bergegas shalat, kemudian

bersalaman dan saling menasihati satu sama lain. Mereka
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berkata, "Maxi kita pergr menjumpai saudara kita Yamliha"

karena sekarang dia sedang ada dihadapan Diqyanus

menunggu kedatangan kita."

Ketika mereka berkata seperti ittl mereka melihat Aryus dan

salrabatoya telah berdiri dihadapan pintu gua. Kemudian

yamliha mendahuluinya dan masuk menemui mereka sambil

menangis. Ketika mereka melihat Yamliha menangis, mereka

ikut menangis bersamanya, kemudian mereka bertanya

tentang keadaannya. Yamliha lalu memberitafuu mereka

semua kisahnya maka mereka mengetatrui batrwa mereka

telatr tidur dengan izin Allah dalam waktu yang lam4 dan

mereka dibangrrnkan agar menjadi ayat bagi manusi4 agar

mereka membenarkan kebangkitan dan mengetahui batrwa

kiamat itu haq.

Aryus lalu masuk mengikuti Yamliha dan melihat di

dalamnya ada peti dari tembaga yang berstempel perak. Dia

pun berdiri di depan pntu gua dan memanggil pembesar kota

dan tabut itu mereka buka dihadapan pembesar tersebut'

Mereka dapatkan di dalarnnya dua lempengan dari timatr yang

tertulis: Maksrilnalina, Mahmmalina, Yamlihq Marthunus,

Kasythunusy, Yabunrs, Yakrunus, Bathsunus, Qalush adalatr

pemuda-pemuda yang lari dari Raja Diqyanus yang kejam

karena takut fitnatr terhadap agamanya. Mereka masuk ke

dalam gua. Ketika mereka (raja beserta pengikutnya)

mengetatrui hal tersebu! mereka menutup pintu gua tersebut.

Kami tulis kisah mereka agar oftmg yang setelatrnya

mengetatruinya jika mereka menemukan pemuda-pemuda

tersebut.

Ketika mereka selesai me,lnbacanya, mereka merasa heran dan

hrqrukw karena merekalah yang telah diperlihatkan ayat
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Allah dengan bangunya mereka. Mereka pun mengangkat

suara dengan bertasbih dan bertatrmid, lalu mereka masuk

menemui pemuda Ashhabul Kahfi tersebut dan mereka

mendapatkan pemuda-pemuda itu tengah duduk di tengatr-

tengah gu4 dengan wajatr yang bersinar, dan baju mereka

tidak ada yang rusak. Aryus dan satrabatnya lalu tersungkur

sujud dan bersukur kepada Allah yang telatr memperlihatkan

tanda-tanda kekuasaan-Nya Mereka lalu berbincang-bincang,

pemuda-pemuda itu menceritakan kisah mereka pada masa

Raja Diqyanus yang kejam.

Arfrs dan satrabatnya lalu mengrrhrs berita kepada raja

mereka yang Shalih Tidzusis, agar segera datang untuk

melihat tanda-tanda kekuasaan AllalL yang Allah perlihatkan

pada masa kekuasaanya, agar menjadi cahaya sinar, dan bukti

kebenaran tentang tlari Kebangkitaq sebagaimana Allah telatt

mempercepat kebangkitan terhadap pemuda-pemuda. Mereka

telah mati lebih dari 300 tahun.

Ketika berita itu sampai kepada Tidzusis, dia berdiri dari

tempat bersandamya, akal dan pikirannya telatr normal

kembali, dan telah sirna serrua kegelisahannya serzrya berkata
66Aku memujimu Tuhan Iangit dan bumi, aktr menyembatr-

Mrr memuji-Mr1 dan menyucikan-Mu. Engkau telah

memaafkan kesalahanku serta memberikan ratrmat-Mu

kepadaktl dan Engkau tidak pernah mernadamkan cahaya

yang telatr Engkau berikan kepada bapakku serta kepada

harnba-Mu, raja yang shahb Qashthithinus."

Ketika pendudtrk kota tersebut telah diberitatru, mereka semua

pergi bersamanya menuju kota Dafsus. Mereka diterima oleh

penduduk kota Dafsus, kemtrdian mereka pergi bersamanya

ke bukit t€rscbut sanpai dia drya meremuinya Ketika
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pemuda-pemuda tersebut melihat Tidansis, mereka meft$a

bahagia karenany4 kemudian mereka tersungkur sujud

dengan wajah mereka Tidzusis maju memeluknya dan

menangis, dan mereka duduk di atas bumi dengan betasbih

dan tahmid kepada Allah. Tidzusis lalu berkata "Demi Allah,

kalian seperti [hawariySrn] 
rr7 

lpenolong Isa). Katian seakan-

akan seperti mereka yang dibangunkan dan di}umpulkan dari

alam kubur."

Pemuda-pemuda itu lalu berkata kepada Tidzusis, *Kami

mengucapkan salam kepadamu, 'Assalamu alaihtm

waruhmatullah wa baraknuh'. Semoga Allah menjagamu

dan menjaga kerajaanmu dengan selamat. Kami memohon

perlindrurgan dengan Allah dari kejahatan jin dan manusia.

Sesungguhnya hal yang paling jelek dalam kehidupan

manusia adalah tidak mengetahui kecuali kehormatan jika dia

dimuliakan dan kehinaan jika dia dihinakan."

Ketika raja tersebtrt bendiri, dan mereka kembali ke tempat

pembaringan merek4 kemudian tidur, Allah mematikan diri
mereka dengan izin-Nya.

Raja lalu menutupi mereka dengan bajuny4 dan

memerintahkan agar setiap dari mereka dibuatkan peti dari

emas. Ketika raja tidur, mereka mendatangi raja dalam

mimpinya dan berkata" "Kami tidak diciptakan dari emas dan

perak, akan tetapi dari tanalL dan ke tanahlah karni akan

kembali. Oleh karena itu, kembalikanlah kami sebagaimana

keadaan kami di dalam gu4 sarnpai Allah merrbangkitkan

kami darinya."

lr7 Dalam manuskrip terhrlis: )rang m€,ngasingkm diri.
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Raja lalu memerintahkan unfuk membuatkan mereka peti dari

l*yo, kemudian menarutr mereka di dalamnya. Setelah raja

keluar gua Allatr metutup mereka dengan menyelimutkan

rasa takut, sehingga tidak ada seorang pun yang mzlmpu

masuk ke dalarnnya Raja pwr memerintalrkan membangun

masjid untuk shala! di gua tersebut, serta meqiadikan hari

perayaan bagi merekq dan diperintalrkan untuk

mendatanginya setiap tatlrn. Inilah cerita tentang Ashhabul

Kahfi.rr8

23024. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada lomi, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada l<ami dari AMul A^z bn Abi Rawad,

dari AMullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata: Allah telah

mengutus mereka 
-yaitu 

pemuda-pemuda Ashhobul Kahfi-
sedangkan kota mereka telah dilarasai oleh seorang raja yang

muslim. Kemudian mereka. merasa lapar, maka mereka

ditany; 1i;;; -; c;q'r36-4 ? "sudah berapa

lamakah lamu berada (di sini?)'. Mereko menjawab, 'Kita

berada (di sini) selwri atau setengah lrori'." Mereka lalu

mengembalikan pengetahuan tentang hal itu kepada Allah, 't'6

y-.iJL:,+;'{.;Hfr ,W6;fi q'$'#.3
"Berkata (yang laiwrya lagi), 'Tuhon komu lebih mengetahui

berapa lama kamu berada (di sini), maka suruhlah salah

seorang di antora kamu untuk pergr ke kota'." Mereka

memiliki uang perak yang berstempel taia pada zziman

mereka" 4*::,f43\1 "Mopa hendaHah ia membawa

makanan untulonu." Maksudnya adalah makanan (untuk

dimakan). l33H';t 3-{; "Dan janganlah setrali-kali

menceritakan lnlmu kepada seorang prun."

rrt Al Baglawi dalan Ma'alim At-Tozil Q1545-552) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (5llll-ll4).
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Kemudian salatr seorang dari mereka keluar dan melihat alam

yang tidak dia percayai hingga masuk ke kota. Kemudian dia

bertemu dengan orang yang tidak dia kenal sama sekali.

Sampai di tempat penjuat makanan, dia menyebutkan

makanan yang dia kehendaki, maka penjual makanan itu

berkatao "Mana uangmu?" Dia lalu mengeluarkan uang perak.

Penjual makanan itu pun berkata, *Dari mana kamu dapatkan

uang ini?" Ia menjawab, "Ini uang negeri kami." Pedagang itu

berkata, "Tidak mungkin, uang ini bertanda dengan stempel

fulan bin fulan, sejak 309 tahun yang lalu! Kamu telatr

mendapatkan harta karun, maka aku tidak akan

melepaskanmu hingga aku laporkan hal ini kepada raja."

Pedagang itu lalu melaporkan hd itu kepada raja. Raja dan

para pembesar lainnya adalah orang-orang muslim yang

shalih, maka ia pun merasa tenang dan gembira. Ia

menjelaskan perihalnya hrsama para sahabatnya yang lain,

maka dikirim beberapa orang untnk menjemput salrabat-

satrabatnyayang masih berada di gua.

Orang-orang musyrik lalu berkat4 "Kami lebih berhak

dengan mereka karena mereka adalah anak-anak bapak kami."

Golongan muslim berkat4 "Kami lebih berhak dengan

mereka, karena mereka muslim seperti kami."

Mereka lalu pergi menuju gua hingga setelah sampai di pintu

gu4 ia berkata "Biarkan aku mastrk menemui sahabatku dan

memberitahukan kabar gembira ini, karena jika melihat kalian

bersamaku maka meneka alerl takut." Dia lalu mastrk dan

memberitakan kabar gerrbira ittl kemudian Allah mengambil

roh mereka

Allah lalu membutakan mereka tentang tempat tinggal

Ashlnbul Kahfi tersebut, sehingga meneka tidak
I

i
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menemukafllya. Orang-orang musyrik lalu berkata, "Kita
bangun di atasnya bangunan dan kita menyembatr di
dalamnya karena mereka adalatr anak-anak bapak kami."
Orang-orang muslim lalu berkata, "Kanni lebih berhak dari

merek4 mereka adalah golongan kami, maka kita bangun di
atasnya masjid unttrk shalat."lle

Pendapat yang tepat dalam penakwilan ayat tersebut menurut
kami adalah yang mengatakan batrwa Allah membangkitkan kembali
dari tidur mereka agar mereka saling bertanya di antara merek4
sebagaimana kami jelaskan, karena demikianlatr Allah telatr
memberitatrukan kepada hamba-Nya dalam kitab-.Nya kemudian Allatl
menjadikan safu kaum yang menemukan mereka, agar menjadi bukti
bagi mereka -{engan dibangkitkannya tersebut oleh
Allah dari tidur mereka yang panjang dalam keadaan sebagaimana

mereka tidur pada hari itu, dan mereka tidak menjadi tua dan beruban

setelah lamanya waktu dan zaman yang mereka lalui- kekuasaan

Allah untuk membangkitkan manusia dari kubunrya menuju satu

tempat pada Hari Kiamat, karena Allah telah memberitahukan kepada

kita hal itu dalam firman-Nya, 
-{tdiit 3:;iir46ifr14.;$Cit

W-:;\ "Kami mempertemukan (mamnia) dengan 
^rrr{o, 

ogo,
merelra itu mengetahui, bahwa janji Allah itu benar dan bahwa
lredatangan Hari Kiamat tidak ada keroguan padanya."

.Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang firman /.Jllah, fij-rs'&;H'ew::t
Mayoritas a\t qira'at Madinah dan sebagian atrli qira'at kak

membacanya :* &.irdengan fattnh pada huruf wau, serta kasrah

pada huruf ra dan qaf,,

rre Ibnu Janzi dalan tud Al Masir (S/lO9).
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Mayoritas ahli Kufah membacanya ,b $)idengan sulatn

pada huruf ra dankasrah pada huruf qal

Sebagian ahli qira'at Mal&ah membacanya dengan kosrah pada

huruf ra, dan memasukkan huruf qa/p ada kaf r20

Semua bacaan ini malananya samq meskipun berbeda

lafazlnya, dan semua itu merupakan bahasa yang ma'rufdalam batrasa

Arab. Hanya saj4 yang asli dalam bacaan ini adalah dengan fathah
pada huruf wau, dan kasrah pada hunrf ra dall^ qaf,,kareta bunn lataz}l.

tersebut adalah 91Jt, sedangkan selain itu karena ingin membacanya

dengan ringan. feAapatjuga batrasa lairu yaitu djjr sebagaimana *5
dan jika itu adalah bacaan yang asli, maka qira'at itu lebih aku senangi,

tanpa meniadakan satrnya bacaan yang lain. Telah kami terangkan

batrwa yang mereka utus dengan lembaran kertas uang ke kota ifu
bemama Yamlihq sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23025. Ubaidillah bin Muhammad Az-Zttri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sufran menceritakan kepada kami dari

Muqatil, mengenai firman Allab"',.rri F;g,gW:S
"Mala suruhlah salah seorang di antara kamu (untukpergi ke

lrota) dengan membmva uang perabnu ini," ia berkata,

'trlamanya adalah [Yamliha]."12r

Abu Bakar, Hamzah, dan Amr me,mbacanla €;* dengan ra'suhn. Ulama
lainnya dengan ra' kasrah sebagai asli kalimat. "Az-hujaj meriwayatkan bacaan

dengan ,$-i*r. wou kasrah dat stthu ra @rpa idghon. Bacaan ini tidak
mutau,atir.Basaan >ang benar adalah il:hfa', lrgrena tidak boleh meng-idghom
dengan suhtn ra.Ibnu Muhaishin meng-idghon-kan huntf qdke dalam huruf
kaf, Ibnt Hatim bertcata 'Itu boleh jika de,ngan memberi harakat ra." Lihar,

Hujjah Al Qira'ah (hal. 413), Ibnu Athiyah d^lnr Al Muhsrs Al llajb (3/505),
daa Az-Zajaj dalmMa'rti Al Qr'anQDls).
Al Baghawi calut Ma'alim At-Toail Q1557).

-
uj



SurohAlKahli

Tatnuil fiman Allah: 

^A;{!:qi 
$,,f, @an hendahtah dia

lihat manahah makanan yang lebih baik)

Ahli takwil berbeda pendapat dalam penakwilan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa hendaklatr dia melihat siapakatr
penduduk Madinah yang lebih banyak makanannya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23026. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada l<ami dari Abi Hushain, dari Ilsimah,
tentang aya\ ;{i\T# "Manakoh nakananyong lebih baih" ia
berkata, "Maksudnya adalah lebih banyak"lz

23027. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kad, ia berkata:

Ab&tnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada l<ami dari Abu Hushain, dari

Ilaimab sama seperti itra hanya saja dia berkatq "siapakatr di
antara mereka yang lebih banyak."la

Ahli tal$ril lainnya berperdapat bahwa mahanya adalah,

manakah makanan yang lebih halal. Mereka yang berpendapat seperti

itu menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23028. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Abi Hushain, dari Sa'id bin
Jubair, mengenai firman AllalL 

^A,{'j-(# 
"Manalah

Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qur'an (1R97), Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al 'Uyrn (3D94),Ibnu Athiph dalaa Al Lluhors Al Wajiz (3/506), Al Baghawi
dalun Ma'alim At-Toail Q1557), dan Ibnu Jauzi dalem Zad Al Masir (5ll2l).
Abdurrazaq dalam ta8ir (2R29) dn Su$ao Ats-Tsauri dalam ta$ir (hd. 177).
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makanan yang lebih baih" ia berkata, "Malsudnya adalah

yang lebih halal."l24

23029. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwazzaq mengabarkan k"pada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abi Hushain, dari Sa'id

bin Jabir, riwayat yang samal2s

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

makanan mana yang lebih baik. Riwayat yang menjelaskan pendapat

tersebut adalatr:

23030. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdltnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai finnan

Allah,61l6i1 "Manakah makanan yang lebih baih" ia

berkat4 "Maksudnya adalah makanan yang paling baik.::126

Pendapat yang lebih benar menurutku adalatr yang mengatakan

batrwa maknanya adalah, lebih halal dan lebih suci, karena tidak ada

akan berarti jika memilih yang lebih banyak makanannya unttrk dibeli

darinya kecuali memang ia adalatr orang yang paling banyak memiliki

makanan. Jika orang yang diperintah itu telah disyaratkan untuk

membeli dari pemilik makanan yang terbarlg maka dia telah

diperintatrkan untuk membeli yang baik dari penjual tqt"l"t meskipun

itu banyak atau sedikit, akan tetapi penalwilan ,,$i dimaknakan

menjadi .3\, (yang paling banyak) karena dalam batrasa Arab biasa

tu
t26

Al Farra dalam Ma'ori Al Qtr'm (ABT, Az'htjaj dalam Ma'ani Al Qur'ut
QD76),Ibnu Athiyah dalam Al Muhqrs Al Wajiz Q/506), dan Ibnu Jauzi dalam

Zad Al Masir (5ll2l).
AMurazzaq dalam tafsir Q1329) dan Su$an Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 177).

Abdurrazzaq dalam tafsir Q1329),Ibnu Jarzi d,Jlaln Zad Al Masir (5ll2l), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-ToEil (31557).



dikatakan: 0t-i Jv 6'::riSita hartanya tehrr banyak, dan sebagaimana
-a

perkataan i**g penyair: I 27

"-+fi?*c€:r'#,
fuetr"e*y

"I{aum kami tujuh sedangkan kalian bertiga,

don tujuh lebih banyak dmi tiga, dan lebih baik"t2B

Maksud syair tersebut adalah banyak. Jadi, yang halal dan baik,
meskipun sedikig akan lebih banyak daripada yang haram dan jelek,
meskipnn itu banyak. Juga dikatakanT$ F.:S "Dan hendaHah dia
lihot manakah," dinisbatkan kepada kinayah kota sedangkan yang
dima}sud adalah karena talo ril dari ayat tersebut yaitu,
hendaklah melihat siapakah pendudtrk yang lebih bersih dan halal
makananny4 lorena pendengar memahami maksud perkataan tersebut.
Ada kemr:ngkinan yang mereka maksud dari lafazh OA;{ffiJ
uDan hendaHah dia lihat manakah makananyang lebih baik," adalah,

manakah yang lebih halal, karcna ketika mereka meninggalkan kaum
merek4 kaum tersebut adalah penyembah berhalq maka mereka tidak
membolehkan memakan sembelihan mereka.

Taknit fiman Allah: 4gl,f41A Maha hendahlah ia
membowa mahanan untukmu)

Allah berfirman: Hendaklah dia membawa makanan untuk
kamu makan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

SurahAlKahli

Dia adalah Al qtal Al Kalabi Abdullah bin Al Mudharrihi Hay bin Amir Al
Hashan bin I(ab bin Kilab bin Rabi'ah. Ia berjulukm Abu Al Musa1,5rab. Lihat
biografinya dalam Al Agh,ori Q4l 139).
Abu Ubaidah dalm Maje Al Qtr'uQRm, Sibawaih dalan Al Kitab (AfiD,
Ibnu Hajar dalam Fdh Al Boi (6D66), dan Abu [Ibaidah Mn Maju Al Qw'ot
(1D37).
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23031. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Abi Rawad,

dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, mengenai firman Allah,

4 gr-f4\11 "Maka hendailah ia membayta makanan

untulonu," ia berkat4 "Maksudnya adalah, dengan

makanan."l29

Takwil firman Allah: ;t:lr;; @an hendaHah ia berlemth-
lembut)

Allah berfirman: Hendaklah berhati-hati dan berlaku tenang di
jalan_ketika memasuk kota untuk membeli makanan. H,f;1;
l3Cl * Dan j anganlah s ekali-trali menceritakan halmu' kepada seorang

pun." Maksudny4 janganlatr seorang pun mengetahui keberadaanmu.

Talrwir fiman Auah: Sr:45-K{6,i-g-oLiL
(Sesungguhnya jika mcreka dapot mengetahui tempatmu, niscaya

ntereha akan melempar hamu dengan batu)

Maksudnya adalah Diqyanus dan pengikutrya. Mereka berkat4

"Jika Diqyanus dan pengikutrya mengetahui keberadaanmu dan

tempatrnu, maka mereka akan mencelamu dengan perkataan."

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23032. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadu kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku -dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allatr, "li;LSr:*.;-K$bfrE "sesungguhnya jika merela dapat
mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu

r2e Al B4ghawi dalam Mo'alim At-Tatzit Qt557).
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dengan batu," ia berkata, "Malsudnya adalah, mencelamu

dengan perkataan dan menyiksarnu."l3o

TaIrwiI firman Allah: &A?t3;5 (Atau

memaksamu hembali kepada agama mereha)

Yalrri: Atau mengembalikan kepada agama mereka sehingga

kalian menjadi kafu dan menyembah berhala.

Firman Allah, &A$yt$$ j2 *Oon jika demikian niscaya

lramu tidak alran beruntung selama-lamanya." Maksudnya adalah,

kamu tidak akan mendapatkan kemenangan, yaitu tinggal dengan kekal

dan abqdi di dalam surga.

ooo

1 
-*rli 

t6 3; ;i'ii 6 r;la- ;;c c*'t a:;1)
€J q d Vlljult W tr6;j6- iytl=,- -,

# ,'irli "e 
-J-,$w c$i i6 4 6
@'F

"Dan drrmikinn OrAO Kami men@ernil<m knarwsia)
dengan nrr:el<a, agar nrrr:el<a iat mrrrtgetalwi, bahwa imrii
y'Jlah iar benar dm bahwa l<ednnngm Hari Kinnrot ddak

adal<naguorr padmrya Ketil<a orcmg-orcmg yang iat
berselisih tentarry utTtsau rnrl,,: elca, oft mg orcmg ifu b ql<frn,

'Avil<anlah sebuahbanguott di atas (grr.a) mqeka, Tulrmt

r30 Al Baghawi dalalrrr Ma'alim At-Toait (3/558) dan Al Mawardi dalam An-Nuka
wa Al 'Ilym$ngq.

)
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mrrrebalebih mffrgetalw sW tentmtg nseka'. Orang.vrang
y dttg b qlqasa das u:rusan ms eka b qkntar'Seszngguhny a

kflnri qt<flrJ mendiril<orr sebuah rumah puibadalwn di
atnsttyta'." (Qs. AlI(ahff [18]: 21)

Atlah Ta'ala berfirman: Sebagaimana telah Kami bangkitkan

dari tidur mereka yang lama dalam keadaan seperti ketika mereka tidur,

agar mereka saling bertanya, sehingga semakin mengetatrui keagungan

Allatr dan pembelaan Allah terhadap wali-wali-Nya.

Firman Allall ;*fft$:U, "Dan demikian (wta) Kami

mempertemukan (manusia) dengan mereka." Maksudnya adalah,

demikian juga kami temtrkan mereka dengan golongan lain yang ragu

dengan kekuatan Allah untuk membangkitkan kembali orang yang mati

dan pembentukan jasad mereka menjadi makhluk lagi sebagaimana

keadaan mereka ketika dimatikan oleh Allatr, agat mereka tahu batrwa

janji Allah kepada makhluk-Nya adalah benar, bahwa Dia akan

membangkitkan dari kubur setelatr kehancuran mereka dan

menghidupkan kembali setelatr mati, sebagaimana ketika diciptakan

pertama kali. Dengan demikian, mereka akan meyakini bahwa Hari

Kiamat tidak diragukan lagi kedatangannya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23033. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah" mengenai firman Allah, A:LU,
;*ee "Dan demikian (wta) Kami mempertemukan

(manusia) dengan mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah,

Kami tampalil<an kepada mereka agar tahu siapakatr yang telatr
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mendustakan peristiwa ini. Janji Allah memang benar dan Hari

Kiamat tidak ada ketaguannya."l3l

Takrril firman Allah: €; 6'b;-:l,-it, lxai*a orang-

orungyang itu bercelisih tentang utusan mereha)

Maksudnya adalah, mereka yang menemukan pemuda-pemuda

tersebut.

Allatr berfirman: Begitulah kami temukan mereka (orang-orang

yang bersetisih tentang Hari Kiamat dan kebangkitan setelah kematian)

dari kaum Tidzusis, yaitu ketika mereka berselisih apakatr Allah akan

menghidupkan kembali setelah mereka mati dan binasa dalam

kubumya?

Takrivil firman Allah: gr!. 
rrl"'tiifl6, ()rungorang itu

berkata, "Dirikanlah sebuah banguan di dils [gual mereha)

Allah berfirman: Mereka yang Kami pertemukan dengan

Ashlwbul Kahfi berkat4 "Bangunlah di atasnya sebuah bangtman."

Firman Allah, 4,Ft-r{; 
*frt-n mereka lebih mengetahu

siapa tentang mereka." Maftsudnya adalall Tuhan pemuda-pemuda itu

lebih mengetahui perkara mereka

Talrwil fiman Allah:'d\r&WC;fiG (orans-orang

yang berkuosa atas urusan nureka berhata)

Allah Ta'ala berfirman: Mereka yang berkuasa atas trnrsan

mereka berkata \a* fiu 5ir5 "sesungguhnya kami akan

mendirikan sebuah rwnoh peribodahon di atasnya."

r3r Az-7;$aj dalm Ma'oti Al Qt' ot Qn1 q.
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Ahli takwil berbeda pendapat tentang oftmg yang mengucapkan

perkataan "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah

peribadahan di atasnya." Berasal dari golongan muslimin atau

golongan kafu? Telatr kami sebutkan sebagian pendapat mereka pada

bab yang lalu, maka Insya Allah akan kami jelaskan pendapat yang

belum kami jelaskan.

23034. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada$ ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Anah, \aq e 5'i# eJttfu CJi lC "orang-

orang yang berlatasa atas uruson mereka berkata,

'Sesungguhrrya kami akan mendirikan sebuah rumah

peribadahan di atasnya'." Ia berkata, "Maksudnya adalatr

musuh mereka.'l32

23035. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Abdul Azf,zbun Abi Rawad,

dari AMullah bin Ubaid bin Umair, ia berkata: Allatr

membutakan mereka yang telatr menemukan Ashhabul Kahfi
tentang tempat mereka, sehingga tidak dapat menemukannya.

Orang-orang musyrik lalu berkat4 "Kita bangun di atasnya

bangunan, karena mereka adalah anak-anak pendahulu kita."

Orang-orang mukmin lalu berkat4 "Kami lebih berhak

daripada merek4 karena mereka bagran dari kita. Jadi, mari

kita bangun di atasnya masjid untuk shalat dan menyembatr

Allah di dalamnya."r33

ooo

t32 Ibnu Jauzi dalarrrr Zad At Masir (5/123).
r33 Ibnu Athiyatr dalm Al ltfithuro Al Wajb Q1507) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Mafir (51123).



SurahAl Kahfi

'# #,)a'i* 6jii ;i:K;#"yi{i''}}:;
i:+,:Frthi#4'&5"'#5"j6i"4iw
.1)-#{;W':r-JyC-,t3rS?W*tfr51-t1'

./ z'q o )-.t->r4,
uNanti (ada otang yottg al$rr) nengatal,,an (iulntlah mqeliu,)
adalah tiga orang yornglreem1at adalah anjingrrya, dmt yang
lain nwngatal<mt, '(Jwiah nrr:el<a) adalnhlinw ormg yar.g

l<eenafi. odf,lah aniingnya', sebagai terl<am barang yarJg

gaib; dan (yanglflhi nlr,ngor,.nl<an, ' (}urniah nwel<a) tuiuh
afimg, y dng l<edelapan odalah aniingrry a' . Kotr.akmtlah,

'Tuhmrl<u lebih mingetalrui fumJ.ah nrr:el<a; frdrtk ada yang
mrlrtgetalwi (bilffiSar.) nsela kec.zr;rli hmy a sedikit' .

Karcru itu iorrrganlah l<ffiw (tvnthornnad) btmdl<nt
tentmtglwl nrrl.:el<* l<ec,urarli ptengl&ranlohir saia dmt

ian3fiilah l<mw mmuryal<m tentmry nrl:el<a (Wruna-
peflwdf, iai l<epadf, *ofimg pun ili ufirra ntrl":el<fl."

(Qr. Al Kahff U9l:221

Allah Ta'ala berfirman: Orang-orang yang berselisih tentang

Ashlwbul Kahfi akan berkata "Mereka berjumlah tiga orang, dan yang

keempat adalah anjing mereka." Sebagian lagi berkat4 "Mereka lima

orang, dan yang keenam adalah anjing mereka"

Firman AllalL #Ub" "sebagai terkaan barangyang gaib,"

maksudnya adalah, hanya dengan mengira-ngira tidak yakin dan tanpa

ilmtl sebagaimana syair beriktrt ini:

G:;*"Atrf',-pf,

-
Lr



Tahir Ath:I'haban

"Dan dia menjadikan lcebenaran bagifu sesuatuyang dikira-kira".r3a

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai pemyataan para atrli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23036. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yaz;.d

menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dad Qatadalr, mengenai firman Allatl,'tlL:-

#)t W # rrli* ajfii XK;$)i?fi *Nanti

(ada orang yang akan) mengatakan (iumlah mereka) adalah

tiga orang yang kcempat adalah anjingrtya, dan yang lain

mengatakan, '(Jumlah mereka) adalah lima orang yang

lceenam adalah aniingnya', sebagai terkaan barang yang

gaib.- Ia berkat4 'Maksudnya adalah dengan persangkaan

terhadap yang gaib."l35

23037. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abfuxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, firman

Allah, #UW 
*Sebagai terkaan barang yang gaib," ia

berkata" 'Mrk udoyu adalatl dengan prasangka'l36

rakwir fiman lutalc ;1isA7s'i{n'r}a5 (Nanti [ada

orang yang akanJ mengatakan [iumlah merekal adalah tiga orang

yang lreempat adalah aniingnYa)

Allah berfirman: Sebagian lain berkata "Mereka ada tujuh, dan

yang kedelapan adalatr anjing mereka"

Tidakkami t€mukanp€ND,air ini di anma literafinyang lcmti miliki.
Al Qurtrubi dalam taftir (10/3t3).
auannazzaq dalam taftir Qt3zg),Ibnu Abi Hatim dalam t^fsir (7D354), dan Al
Mawardi dalaon AwMtka wa Al'UYn QD{I\

t34
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SurahAIKchli

Takwil fiman Anah: i:U:ft-,g$ (Katakantah,

"Tuhanku lebih mengetahui jwnlah mereko-')

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,

katakan kepada mereka yang berkata tentang jumlah Ashhobul Kahfi

F$*k* prasangka terhadap hal yang gatA ;i:f;-Yrt-U:F-,rlS
&!Vt "Katakanlah, 'Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak
oda yang mengetahui (bilangan) mereka kcculi lwrya sedihit'."
Maksudnya adalah, tidak ada yang mengetatrui jumlatr m"retafu!{1
"Kecuali hanya sedikit," dari malfiluk-Nya

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23038. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadafu mengenai firman Allah, U*Sedihit," ia berkata, *Maksudnya adalah, hanya sedikit dari

manusia"l3T

Ada yang berpendapat batrwa maksud lafazh $+1lr adalah ahli

kitab. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23039. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ath4 dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, U*t'#-G "Tidok ada yang

mengetahui (bilangan) mereka kecruli lwrrya sediHt," ia
berkata, "Malsudnya "dalah ahli Htab."l3E

Ibnu Abbas berkatq eer{ku termasuk dari yang dikecualikan

oleh Allatr."

Ibnu Athiyah dalam Al Muhqrs Al Wajb Q1507) dan Ibnu Jauzi dalaur Zad Al
Masb(Sll2fl
Ibnu Jauzi Mlam 7nd Al Mastr (5 I 126).
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T$shAdl.:Ilrr.bali

Ibnu Abbas berkata lagi, *Jumlah merekatuj ,h.:rl3e

23040. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Simalq dari Ilsimah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman AllalL !ryS{#)7 *rrdok odo

yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali hanya sedikii," ia

berkata ccr{ku termasuk yang sedikit. Mereka jumlahnya

fuj.rh."'oo

23041. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu batrwa telah sampai riwayat kepada

kami bahwa Ibnu Abbas berkata eefiku termasuk dari mereka

yang sedikit, yang dikecualikan oleh Allah' Mereka berjumlah

tujuh orang, dan yang kedetapan adalah anjing mereka."l4l

23042. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktl ia berkata: Ibnu Jt[aij berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Jumlah mereka tujuh (orang), dan yang kedelapan adalatr

anjing mereka. Alu termasuk dari yang dikecualikan oleh

Allah."l42

23043. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+b&nauaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada t<ami dari Qatadatr, mengenai finnan

Allah, UJt'#-G*Ttdak ada yang mengetahui (bilangan)

mereka kecuali hanya sedikit," ia berkata: Ibnu Abbas berkata

trr 61 Mawardi dalarn An-Nuka wa Al 'rJyutt (3D97).
r4o Ibnu Abi Hatim dalam t^t$ QD354) dan Al Baghawi dalatrl Ma'alim At-Taruil

(3tsse).
I'rr Ibnu Athiyah dalan Al Muhqro Al Vaiiz Q1508\.
r42 Al Mawardi dalarn AwNuka wa Al'UWr QD97).



SlrchAlKch/t

*Aku tennasuk dari yang sedikit. Mereka b€rjumlah tujuh
orang, dan yang kedelapan adalah aqiing mereka.,'t43

Takwit *l Arrah: i{t,:r-JLet*i6 (Karena ita
jonganlah kamu tMuhamudl b"r,t""gk;;'t*tang hal mcreka,
kec uali pertengharm tahir s aja)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: wahai Mtrhammad
janganlatr kamu dan berdebat dengan ahli kitab dalam hal
itu, yakni tentang juurl ah Ashhabut ltahfi .

Dihilangkannya lata?h aiJ--e 'Junlah,, karena dengan
menyebutkan "mereka" maka sudarr da;d dipatrami maksudnya oleh
pendengar.

Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

2304. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ibnu z-aid berkata
tentang fimran Allab e-l3j6 ,,Knena itu janganlah
lramu (Mthamnad) berieigkar,,, ia berkata, .Maksudnya

yaitu, janganlatr kamu bertengkar tentang jurnlah mereka.ls

Takwil firman Anah: t*:f.1 (Kecuori pertengkaran rahir
saja)

AhIi takwil berbeda pendapat teNilang makna lafazh !r-[.rr lrlr
yang dikecualikan oleh Allah.

::. ebdurrazzaq dalamtaftt (2t329).t11 Ibnu Jauzi drltarr, Z"a,et Masir (SttZl).



TatstrAthThafuri

Sebagian berpendapat bahwa matnanya adalah, dibolehkan bagi

Nabi untuk membacakan kepada mereka apa yang Allah ceritakan di

dalam kitab-Nya, sedangkan selain itu tidak dibolehkan. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23045. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

lJlah,hg':L-$y9)Gi6 "Ktrena rtu ianganlah kamu

(Mulummad) bertengkm tentang hal mereka, lcecuali

pertengkaran lahir saja," ia berkata, "Cukup bagimu apa yang

telatr A}u ceritakan kepadamu, dan janganlah kamu bertengkar

dalamhal ifu."l4s

23046. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman

Allah, tr){r.$Le.l3fi "Karena itu ianganlah kamu

(Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kBcuali

pertenglcuan lahir saia," ia berkata" "Maksudnya adalah,

kecuali dengan apa yang telah aku terangkan kepadamu

tentang peristiwa metreka"l6

23047. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman AtlatL )l(3i6
4,':r.1Li4f "Ktreno itu janganlah lcamu (Mutwmmad)

bertenglro tentang hal mereka, kccrnli pertenglcuan lahir

r45 Ibnu Jauzi dalatnZad Al Masir (51126,127)-
146 Ibnu Abi Hatim dalam ta8jtr (7D354) dan Al lvlawardi dalan An-Nuftat wa Al

'Uyun(3D98).



SrrahAIKahli

saja," ia berkata "Maksudnya adalah, cukup bagimu apa yang

telatr Aku ceritakan kepadamu tentang mereka"l4T

23048. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman
Allah, e l6i6 "Ktrena itu janganlah kamu (Muhammad)

bertengkar tentang lul mereka," ia berkata, "Maksundya
adalah, cukup bagimu apa yang telah Aku ceritakan kepadamu
tentang mereka."l48

23049. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Ubaid bin Sulaiman
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, mengenai firman Allah, ':LJLC. )Cti6
@ *Xorrna itu janganlah kamu (Mutammad) bertengkar

tentang hal merela, kecuali pertengkaran lahir saja," ia
berkata, "Maksudnya adalab cukup bagimu apa yang telatr

Aku ceritakan kepadamu.'lae

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

hendaklah dia berkata" "Tidak seperti yang kamu katakana." Atau
perkataan yang semakna. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

23050. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepadu kami, ia berkata: Ibnu Z,ard berkata
tentang firman Allah, qb':LJL "Kecuali pertengkaran
lahir saja," ia berkata" "Maksudnya adalah, hendaklatr dia
berkata kepada merekq 'Tidak seperti yang kamu katakan,

Ibid
AMurrazzaq dalam taft ir (2/330).
Tidak kami t€mukan sanadyngsampai kaada Adh-Dhahak dan lihaflah riwayat
)angtelah latu.

t17

l4t
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fafsirAt/l.Thafuri

kamu tidak mengetattui jumlah mereka'. Jika mereka

mengatakan ini dan itq maka katakan, 'Tidak seperti ihr'.

Sesungguhnya mereka tidak mengetahui jumlah mereka."

Dia (Ibnu 7-aid) talu n"mb"ca,;if;.&S?t{r'"};r;t
*Nanti (ado orang yang akan) mengatakan (iumlah merelca)

adalah tiga orang yang kcempat adalah anjingrrya. " Hingga

firman-Ny4 4\W "sebagai terkaan barang yang
., ,r150. gaD."

Talrwil frman AIIah: (3#.-*-';''*{: (Dan

janganlah kamu menanyakan tentang mereka [pemud*pemuda ituJ

hepada seorang pun di antara mcreha)

Allah berfirman: Janganlatr kamu bertanya tentang j"mlatl

Ashhabul Kahfi.;ri+ "D antua merek*," makzudnya adatah, dari

kalangan ahli kitab. (Lt "$ssTang Tnn," karena mereka tidak mengerti

jumlah mereka, akan tetapi mereka berkata dalam hd itu hanya

berdasarkan prasangka dalam hal gaib, bukan perkataan yang dapat

diyakini.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahti tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

23051. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Isa menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qabus, dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL 'i'1{;
,.1 z4 -t.fc 4 -rg*-*Dan ianganlah kamu menanyakan tentang

t50 Ibnu Jauzi d^lam 7id Al Masir (51127).



SurchAlKchfi

mereka (pemuda-pemuda itu) kcpada seorang pn di antara
merekq, " ia berkata, "Mereka adatah ahli kitab..lsl

23052. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadakrl
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman AIlalL 

^;-,yJ{;63 X4"Dan janganlah kamu menanyakan tentang merelu
(pemuda-pemuda itu) kepada seorang pun di antara mereka,',
ia berkata, "Maksudnya adalatt dari kalangan yatrudi."ls2

23053. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allah, (34.#r-qi;{; uDan jangantah tramu
menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada
seorcmg ptn di antua mereka," ia berkata" ,Maksudnya

adalah, dari kalangan Yahudi. Janganlatr kamu bertanya
kepada orang-oralg Yahudi tentang Ashhabul Kahfi kecuali
dengan perkara yang telatr Aku beritakan kepadamu.',153

23054. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan
tgpr{u kami dari Qatada[ mengenai firman Allah, )fr{;,/ /1 - t.-lt>l jS4fi-*Dan janganlah komu menanyakan tentang
mereka (pemudo-pemuda itu) kepado seorang ptn di antara

Ibnu Abi Hatim dalam taft;n OD35S), Al Mawardi dalam An-Nukatwa Al ,Uyun

QD98), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit QISS9), dan Az-Zujaj dalam
Ma'ani Al Qur' an Q f27 8).
Mujahid 6u1rn tefsir (lIE.l. M6) dan Al Mawardi dalsrrrr An-Nukat wa Al ,(fun
Qr2e8).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil e/559).

l5l
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Sirrril-;a_i.il

TafsirAdr.:Ilwfuri

mereka," ia berkata" 'Maksudnya adalah, dari kalangan atrli

kitab. Kami membicarakan batrwa mereka adalatt anak-anak

Rukna, dan Rukna adalah Raja Romawi. Allah memberikan

hidayah lslam kepada mereka, lalu mereka menyendiri dengan

agamanya dan menyingkir dari kaumny4 hingga akhirnya

sampai ke gua. Allah lalu memukul telinga merek4 dan

mereka tinggal di dalamnya selama bertatrun-tatrun, sampai

kaumnya binasa dan diganti dengan kaum muslim dan rajanya

pun seorang muslim."l 54

ooo

\:;b 6)y" bS cy-ral$ U;rt {5
(;,(i L',:. ;1. q * ; i, # S; :4; r1y-Ji,

"Dcrn jarrgorlif,hl<f,ittuselcali.l<alimengatakmterfiang

sesuctttl,'sesnngguhny a al<u al<frrJ meztgelrldl<f,r.nya tni esok

Dagt', l<eqnli ilengart menyebut,'Insya allah' . Dan tngatlah
lnpodaTulwmrwiilul<frnwlupadmlcatal<milah,'lvludah'
rrunahmTuhanlcudl<ffi n.etrteriLupeautiuklnpodayorng

lebih del<at lccberwranny a dmipada ini."
(Qr. AlKahff [18]: 23.24)

Ini merupakan pengajaran dari Allah kepada Nabinya agar

jangan memastikan setiap peristiwa yang akan terjadi bahwa ia pasti

terjadi, tetapi hendaknya mengaitkannya dengan kehendak Allah,

karena segala sesuatu tidak akanterjadi kecuali dengan kehendak Allah.

r54 Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Wn QD98) dari Mujahi4 sampai

perkataan: dari attli kitab.



&lr..ahNKahfi

Menunrt riwayat yang telah sampai kepada kami, hal ini karena

Nabi SAW menjanjikan kepada mereka yang bertanya kepadanya

tentang tiga masalatr, sebagaimana telah kami terangkan pada bab lalu,
yang salalr satunya tentang pemuda-pemuda Ashlwbul Kahfi, Nabi
mengatakan bahwa beliau akan menjawabnya pada esok hariny4
dengan tanpa mengecualikannya (tanpa mengucapkan insya Allah).

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kemudian wahyu tertatran

selama lima belas hari, dan keterlambatan itu membuat Nabi SAW
sedih. Allah lalu menurwrkan jawaban atas semua pertanyaan tersebut,

dan memberitahtrkan Nabi sebab tertahannf watryu. Ini adalatr

pembelajaran yang sehanrsnya dilakukan oleh nabi dalam berbicara
atau memberi kabar tentang peristiwa yang akan terjadi yang belum
diwahyukan oleh Allah dalam kitab-Nya. Allah uernrnan/jfrSj
"Dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan," wahai Muhammad,
\3L 6):"tUSCyraQ "Tentang sesuatu,'sesungguhnya aht akan

mengerjakannya ini esok Wgt'." Sebagaimana kamu katakan kepada

mereka yang bertanya tentang peristiwa Ashhabul Kahfr dan masalatr
yang meleka tanyakan, *Aht akan beritahukan kcpadamu besok." 7l
Ni6-il "Kecuali dengan menyebut, 'Insya Allah'.u

Jadi, malana ayat tersebut adalah, kecuali kamu katakan
kepadanyq " huya Allah."

Datam ayat tersebut tidak disebutkan JF t*"ou cukup dengan

makna kalimat yang disebutkan, sebab ayat tersebut telah menunjukkan
maknayang dimaksud.

Sebag-ian atrli balrasa mengatakan batrwa boleh jadi maksud ayat

ini ';iii6-[t7y *Xecuali dengan menyebut, 'Insya Altah'. " adahfi
pengecualian dari perkataan, bukan dari perbuatan, sehingga seakan-

akan maknanya adalalt jangan kamu mengatakan suatu perkataan

kecuali menyebu! "Kecuali Allah menghendaki pemyataan ini."
Penakwilan ini sangat jautr dari ztlahir ayat ini.



Takwit firman Allah: L'afsy-iii3$iS
lepada Tuhanmuiifu futttu luPa)

TdsirAh:I\aboi

(Dan ingatlah

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, dan

kecualikanlatr dalam sumpatrmu jika kamu ingat batrwa kamu lupa

mengecualikan ketika kamu bersumpatr. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berilut ini:

23055. Mutrammad bin Hanur Al Harbi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Na'im bin Hamad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang seorang laki-laki yang

bersumpatr, ia berkata, "Hendaklah dia mengecualikan dalam

sumpatrnya meskipun sampai satu tahun."l 55

Dia berkata (tentang ayat), L'aisyl$S;S "Dan ingatlah

trepada Tulwnmu iika kamu lupa," bahwa dalam hal itu,

dikatakan kepada At A'masy, *Apakah kamu mendengar dari

Mujahid?,'Dia lalu berkata eefiku diberitatru dali Al-Laits bin

Abi Salim."ls5

23056. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalnr dali Abi Ja'far, dar.i Ar.Rabbi', daxi Abi Aliyah,

mengenai firman .elau @'A Asbliyra$ilfi*;
L-;$yii:5i5'ii'i6'-it7l"Daniangantahtamuietrati-
lali mengatalan tentang sesuatu, 'sesungguhnya aht akan

mengerjakannya ini esok pagi" lrecuali dengan tnenyebut,

r55 Ibnu Abi Hatim dalam t^btr QD355) sampai lafazi ini'
156 fm_ a6-m"f.*i dalan Al Xatiir g7rctxll06) dan Al Hakim dalam Al

uusneak @t303), ia berkat4 "Shat,ih menurut syarat Asy.Srlfi4 namun

tidak diriwayatkan oleh keduany4 s€rta telah disepakati oleh Adz-DdralEbi." Al

Haitsami dalan Muima' Az-Zau'a'id Ql56)'
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'Iw1n Allah'. Dan ingatlah kepada Trtanmu jika knmu lu1)a,,,

ia berkata *Maksudnya adalah pengecualian. Kemudian jika
kamu sebutkaq maka buaflah pengecualian."l 57

23057. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al
Mu'tarrir menceritakan kepada kami dari bapaknyq mengenai

firman Allatr 4f,y.!i:5i5 ,,Dan ingattah tepada
Tuhanmu jika kamu h4)a-" Telatr sampai kepadaku dari Al
Hasan, ia berkata *Jika dia ingat batrwa dia belum
mengucapkan 'Insya Allah', maka hendaklatr dia
mengucapkannya."ls8

Ahli taloilil lainnya bahwa adalah,
ingatlah kepada Allah jika kamu lupa Mereka yang hrpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat beriktrt ini:

23058. Nashr bin AMurratrman menceritakan kepadakq ia berkata:
Hakam bin Salarn menceritakan kepada kami dari Abu Sanan,

dari Tsabit, dari Ilaimah, mengenai firman Allah, tilSi:S{,
a; "Dan ingatlah tepado fihamtu jika komu lupa," ia
berkat4 *Ingatlah kepada Allah jika kamu bermaksiat.',

23059. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada kami dari Abu Sanan, dari Tsabit, dari
naimah semisal itu.

Pendapat yang paling tepat dalam penakwilan ayat ini adalatl
yang mengatakan bahwa maksudnya yaitq dan ingatlah Tuhanmu jika
kamu meninggalkan menyebutkan (ucapan btsya Altah). Itu karena
t€rmasuk dari makna l,;. tt dalam bahasa Arab adalah meninggalkan.
Telah karni jelaskan pada bab yang lalu tentang hal itu.

t57 Ibnu Katsir dalam taftir (g/lz3) serta As-suyrthi dalam Ad-Durr At Mantsur
(5R77), dan dinisbafkan kepada Ibnu Abi sribah dan Ibnu Mundzir, dari Abi
Alirh.
Az-Zajaj daten Ma'ani Al Qar'anQD87).
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Jika ada yang berkat4'Apakah s€seorang boleh mengecualikan

dalam sumpatrnya" karena makna ayat tersebu! jika kamu ingat setelah

jenjang waktu dari sumpahnya?" Jawabannya adalah, "Hendaklatr dia

mengecualikannya meskipun ia telah melanggar sumpalrnya. Oleh

karena itu, ia hendaknya mengatakan Insya Allah, agar dia lepas dari

tanggung jawab yang telatr Allah tetapkan dalam hal itu dengan ayat ini.

Tidak akan ada beban baginya dengan meninggalkan apa yang

diperintahkan dalam perkataannya, sedangkan kafarah tidak gugur

baginyq kecuali pengecualiannya bersambung dengan sumpahnya."

Jika ada yang berkat4 "Apa dasar yang dijadikan hujjah bagi

yang berkata" 'Hendaklatr dia mengecualikan meskipun setelatr satu

tahtur, atau setelatr safu bulan'. Atau yang berkata, 'Selama dalam

majelisnya'?"

Jawabannya yaitr "Maknanya adalatl seperti yang kami

maksudkan, yakni meskipun setelah sepulutr tattun, dan dengan

pengecualiannya dan perkataannya insya Allah, maka gugurlah beban

bugrryq yang jika dia tidak mengucapkannya maka beban itu menjadi

wajib, sedangkan kafwah dalam keadaan apa pun jika dia melanggar,

maka menjadi keharusan baginya, kecuali pengecualian itu bersambung

dengan sumpatrnya, karena kami tidak mengetahui ada pendapat yang

mengatakan bahwa yang mengecualikan setelatr jenjang waktu akan

menggugurkan trafarah ketika dia melanggar sumpahnya. Dalam

masalatr ini, hal tersebut menjadi dalil yang jelas dari pemyataan kami,

dan maknaperkataan mereka sama seperti maksud U*t." "'

Talrwil fiman Allah: 6:J(i a:'ij.f, i; ;;;W; S;
"Dan katakanlah, 'Mudah-mudahan Tahanku akan memberiku

petunjuk kepadayang lebih dekat hebenarannya daripada init."

r5e Ibnu Abi Hatim dalam trltsk Qn355), Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'uyun

(3Dgg),dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Toail Ql56O).
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Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Katakanlatr, .,Semoga

Allatr memberikan petunjuk kepadaku untuk menepati apa yang telah
aku janjikan dan aku beritakan bahwa itu akan terjadi, jika Dia
menghendaki."

Ada yang mengatakan batrwa itu termasuk perkataan yang
diperintatrkan kepada Nabi Muhammad sAw untuk diucapkan jika dia
lupa mengecualikan dalam ucapanny4 yaitu tentang masalah yang
bersangkutan dengan masa depan, dengan mengucapkan Insya Attah
jika dia ingat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat berikut ini:
23060. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari
Muhammad, seorang laki-laki ahli Kuffah yang menafsirkan
Al Qur'ar.r, dan Yatrya bin Iba4 mengenai firman Allah, j;

H.-:j;f::(: 7,i te Ji$'* gt bI r;,&ti) -#;n

N9/l-\iJlIL rt.r.]\O,s q-,.r,'66l6.c.1s, a+r "Dan janganlah
kamu sekali-kali mengatakan tentang sesuatu,,sesungguhnya
aht akan mengerjakannya ini esok Wgt', kecuali dengan
menyebut, 'Insya Allah'. Don ingatlah kepada Tuhanmu jika
lramu lupa dan katakanlah, 'Mudoh-mudalwn Tuhanht akan
memberiht petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarawtya
daripada ini'." la berkata, '?ika manusia lupa mengucapkan
iry .tyo Allah makatobat dan kaffmah-nyaadalah mengucapkan,
6t,(i, ,::j\ j; ;r;- 6 {# ,Mudah_mudahon ruhanht
alan memberilu petunjuk kcpada yang lebih detrat
ke b e nar awtya do ip ada i ni'. "r 

6o

ooo

'o Tidak kmi tcmukm di ma litcrun yag tcmi milfti.
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'gK,$@ (+ $(;J; <)* *v * ;y6 eW'i,t (J{V + H 6'i v ->{i3\ * :ii,gq
@ ri-1r =$t a'$1j )j n .e.;

,,Ddn mqel<a tingal di datam gwl tnffel<a tiga tafirc taluffL

dm d.itarrtah t"r*it*, tal:[uff,t (lilgi), l/@,tal<miah' y'Jlah lebih

mmrgetalwi buapa lamarry a nrrr;el<n t'inggal (di Suf,) ;

lepunyamt Nyolah semtul yang tersetrbunyi dilangit dflrr di

arr*i. gwrslr"h terang per]slihatfinr.ya dmt alf,rrdl<ah taiarn

pendmgmdrJrJy a; fidak ada pel|y1./y,1411g pun bagi nsela selain

dafipad*Nya; dm Uta fidak rnengartil seorurtg purt

matiadiselcutn'Nyodalannwwtaplwtl<ctrrutusut""
(Qr. AlKahft [18]: 25'261

Para mufassir berbeda pendapat tentang penalorilan firman

Allah, Catieit<-t , *UX46:U\fi3 "D*' mereta tinggat di

dalam gua mereka tiga ratus nt"m dan drtambah sembilan tahun

(lagt)."

Sebagian berpendpaat batrwa itu merupakan berita dari Atlatl

bahwa Ahli Kitab mengatakan hal tersebut demikian'

Mereka berdalil dengan firman Allah, ''tq:{ifi$
,,1<atakanlah, 'Allah lebih mengetahui berapa lanunya merela tinggal

(di gw)'."

Mereka berkat4 'Tika ittr merupakan berita dari Altah tentang

lamanya waktu mereka tinggal di dalam gua, maka firman Allah,6iJ,i
o j 1 - t'.te t. ,1, r , -L:r- --^-^^t-L-.i Ln-nnn lnmnnttn
l;lqae\'Katakanlah, "Allah lebih menge*O:',,b:'oo' !:::?:

;;;kgg"l (di gua),,,tidak bermakna karena Altah memang telatr
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memberitatrukan hamba-Nya tentang masa dan larnanya waktu mereka
tinegal di dalam gua."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berihrt ini:

23061. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada karni dari Qatadatr, mgngenai firman Allah, Oq,tilt;,$J;<*r*U*;r5 ,,Dan mereka tinggat di
dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan
talrun Qagt)," ia berkat4 ..Ini merupakan perkataan Ahli
Kitab, kemudian Allatl. membantatr perkataan mereka, ,iieG

,ii.iv ;,f:ri #'i-tilr\ae1,iairr*i"n,,,Auah teiih
mengetahui berapa larnanya mereka tinggat (di gua);
keptrryaan-Nylah semua yang tersembwryi di tangit dan di
bumi."16l

23062. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari eatadah, mengenai fimran
Allatr,;17{0i43 "Dan mereka tinggal di datam gua
mergka, " ia berkata: Dalam tulisan Ibnu Mas'ud tercatat, tj6j
t]j$ yakni batrwa itu telah dikatakan oleh manusi4 apakatr
kamu tidak mengetatrui batrwa Allah berfirman, q'f6,firi
$! "Katalanlah, "Allah lebih mengetahui berapa lamanya

mereka tinggat (di gua)."r62

23063. Ali bin sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah
bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Ibnu syudzab, dari

Ibnu Abi Hatim dalarn tafs:g (7D356), Ibnu Athiyatr dalam AI Muharrq Al wajiz
(3/510), dan Al Baghawi dalatn Ma,alim At-Tonzil eli6t).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (7D356), Abdurrazzaq daram tafsir e1332), dan Al
Baghawi dalalrr Ma'alim At-Toruil Qt56l).

r6t
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Mathar Al Waraq, mengenai fimran Allah, &+SOij*
A-\* tsU"Dan mereka tinggal di dalam gua mereka tiga

ratus tahun," ia berkata: Ifu adalatr perkataan orang Yahudi,

maka Allah membalasnya dan berfirman,ijjqr*fi$
"Katal(anlah, 'Allah lebih mengetahui berapa larnanya merela

tinggal (di gua)'."r63

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa ihr merupakan berita

dari Allah tentang lamanya waktu mereka tinggal di dalam gua. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23064. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 6260il;
*r!/,i(t;5<4>*V "Dan merela tinggal di dalam gua

mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun \agt),"
ia berkata "Maksudnya adalah hitungan lamanya mereka

tinggal di dalam gua':164

23065. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid,-riwa.yat yang sam4

namun ia menanrbahkan latatu'tliqg'i$ $ 
rst

23066. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari AMul Anz bn Abi Rawad,

dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, mengenai firman Allah,

Ibnu Athiyatr dalan AI Muhsrar Al Wajiz (31510)

Mujahid dalam taftir (hal. zt46), Ibnu Abi Hatim dalam taBtr (7D356), dan Ibnu

I avi dalam Zad Al Mas ir (5 I 130).

Ibnu Hayy"an ddarnAl Bahr Al lu{uhith(71163,1&).

163

164
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Cd j"f"it <r* t$ eS 4$Uifij * oo, mereka tinggat
di dalam gta mereka tiga rafiu tahun don ditamboh sembilan
tahun (lagt)," ia berkata, "Maksudnya adalah, dan sembilan
tahun."l6

23M7- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, riwayat yang

serupa

23068- Musa bin AMurratrman Al Masnrqi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Usamah me,lrceritakan kepada kami daxi

Al AjlalL dari Adh-Dhahhak bin Mazahim, ia berkata, .,Ketika

ayat ini, a,rr\Uifr+$atlj7 'D* mereka tinggat di
dalam gua mereka tiga rafus tahun', turun, mereka berkata
'Hari, bularU atau tahun?' Allah kemudian menurunkan ayat,
ql;t6:i6 'Dan ditantbah sembilan tahtn (logr)'.""'

23069. Muharnmad bin Amr menceritakan ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kasli, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allah, +){a$
"Dan mereka tinggal di dalam gua mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah yang berada di antara dua bukit.,,l68

23070. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lerni, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayatyang sama

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (51130).
Ibnu Abi Hatim dalarn afilh QfB56), Ibnu Amilah dalamAt Muhurr Al Wajiz
(3/510), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma,ani Al Qur'an efnT.
Mujahid dalarn taftir (hal. 446).
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Pendapat yang tepat dalam penalovilan ayat ini adalatl

sebagaimana yang Allatr fimankaor ,4shhabul Knhfi itu berdiam di

dalam gua dalam keadaan tidur selarna 309 tafiurU sampai Allatl

membangkitkan mereka kembali, agax di antara mereka saling bertanya.

Demikianlah Allah memberitatrukan dalam kitab-Nya. 
,.

Sementara ifu, riwayat dari Ibnu Mas'ud yang membacai litl)
'€q C tii,s, U pendapat yang mengatakan batrwa itu adalatr

perkataan Ahli Kitab, dan Allah telatr membantah itu semua atas

merek4 bahwa maknanya adalah insya Allah, sebagaimana

diriwayatkan batrwa Ahli Kitab pada masa Nabi SAW berkatq "Sejak

masuknya pemuda-pemuda tersebut ke dalam gua sampai had ini

adalah 309 tahun." Kemudian Allah membantatr perkataan mereka dan

memberitahukan Nabinya batrwa 309 tahun adalah waktu sejak mereka

mencari perlindungan di dalam gua hingga mereka dibangkitkan, tEtr

mereka saling bertanya di antara mereka Kemudian Allah berkata

kepada Nabi-Nya" "Katakan wahai Muhammad, 'Allah lebih

mengetahui lamanya mereka tinggat di dalam gua, setelah Allatl

mengambil nrh mereka'.' Sejak Allah bangkitkan dari tidur mereka

sampai z71rrtarlmereka (Ahli Kitab), tidak ada yang mengetahui hal itu

kecuali Allah dan kalangan khusus yang diijinkan oleh Allah unttrk

mengetahuinya.

Jika ada yang berkate "Apa dalilnya batrwa maknanya

Jawabannya adalall "Itu karena pada permulaan ayat tersebut

Allah memulainya dengan memberitahukan jangka waktg lamanya

mereka tidur dalam sr4 til$$l; <Ar€ fVcJ $:Utfij'o*
merelra tinggal di dalam gn mereka tiga ratus tahun dan ditambah

sembilan tahun 1agr)'. Tidak ada dalil yang menunjul&an batrwa ayat

tersebut tentang perkataan yang diucapkan oleh kaum (Altli Kitab),

sedangkan tidak boleh berita tentang sesuahr dijadikan berita tentang
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yang lain kecuali dengan dalil, sebab jika boleh maka hal itu akan
berlaku bagi semua bentuk kabar. Demikian juga jika itu dibolehkan
terhadap ayat Allah, maka akan boleh pula pada berita yang lain, dan itu
akan memutarbalikkan fakta yang tidak dapat dibayangkan
kekacauannya."

Jika ada yang menyangka firnan Allab ,ilq:*lfr|6
"Katal(anlah, 'Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereia tinggal
(di ga)', " menjadi dalil bahwa firman Ntay4y{4tfl, uDan

mereka tinggal di dalam gw mereka," merupakan bentuk
pemberitatruan dari Allah tentang perkataan satu kaum, maka
maknanya wajib seperti itu, jika tidak mengandung penakwilan yang
lain. Sedangkan jika kemrmgkinan adalah, katakan kepada
merekq *Allah mengetatrui lamanya mereka tinggal sampai hari
ditunmkan stratr ini." serta penakwilan lairurya yang semakna, maka
tidak-harus ayat tersebut menjadi dalil bahwa firman Allah, AtHJ
;4{( *Ooo mereka tinggat di dotam gua mereka," adalah benhrk
berita d4ri Allah tentang perkataan satu kaum. Jika ayat tersebut tidak
meqiadi dalil akan hal itu, dan tidak ada hadits yang menyatakan batrwa
firman Allalr, a$Arj;; "Dan mereka tinggal di dalam gua
mereka," adalah berita dari Allah tentang perkataan satu kaum, dan
tidak ada hujiah yang hanrs kita terima, maka perkataan kami menjadi
benar dan pendapat yang menyelisihi pendapat kami menjadi salatr.

Ahli qira'at berbeda pendapat dalam bacaat ayat *UiS
<4"Tigarattts tahun."

Mayoritas ahli qira'at Madinah, Bashrah, dan sebagian Kufatr
membacanya <4* Fvi^,ii d"og tanvin pada lafazh L cr$ yarrg
bermakna, dan mereka tinggal di dalam gua bertatnrn-tahun yaitu tiga
rafus tahun."
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Mayoritas ahli qirg'y,Ifufah memburcanya a-V yV^'fi
dengan menjadikan lata/r_ L ct'.)i sebagai mudhafkepada lataz]r. *
tanpa tamvin.r69

Qira'at yang tepat menurutku pada firman Allatr, iV iS
adalah dengag mer.-tamyiwl*an lafazh <J-v karena dalam bahasa

Arab, lafaztr yirfudinisbatkan ke lafaztr bentuk tunggal, maka lafaztt

itu menafsirkan makna il'' seperti ei yL:Ai atau ,6i Ycf' sebab

jumlah yine banvd 
-dan 

orang-orang Amb tidak

lafazh itu kecuali dengan latafu yang memiliki makna

banyak. Bentuk tunggal menrmjukkan jenis, dan itu tidak dipakai wrtuk

jumluh yang sedikig meskiprm orang Arab meletakkan jamak yang

sedikit untuk menunjukkan banyak, padatral itu tidak banyak'

Sedangkan jika tafsimya dengan lafazh jamak, maka di-tarnvin'kan,

L dan ..,,ijf

menafsirkan

r6e Hamzah dan Al Kisa'i membacmya L eiut'r*$ ,S tj!: mudhafdengan anpa

towin. sebagian b€rkat4 .Ini bukan baca,If-iing aipiti( karqa orang Arab jika

hfu 
^e.^,il,of-l*^ 

lafazh jenis ini, memgk$,benhrk mufrad Mergkl lerkata:

'rr;ii-ilt csJie dan tidak be*e irfi iit'Dti' Begihr iue h) i'l"'J' bukan

ie; -^i^hl:'*in qira'd i"1rn vu"6'dipi1i6.' Dali! prleka'ad,,lih: keduanya

'a*i"edengan tenir* jarnaq setelah firman Allab5 i, otll sesuaigFlinyq karena

maknLya adalah jamak. Itu karena jila kamu Stirkata et i- d;.t; maka

maknanya yaitu nn(lJr 7 L,malnajamak adalah yang dimirlsird dalam iyat ini,

dan bentuk tungdfi dry4,m6walt'lijamak'.
Jfta dikatakan-pt 6,"152 ii; ir1.Ii karena b€Ntuk tunggal di sini menunjukkan

makna jamak; derigan 6fa*' jumlah yang sebelurnny4 maka mereka

menggunatran lafazh-asal png merupakan malsud dari perkafaan' dan tidak

.utup-a*g* satu dari jamak. Ini adalah maa{af p$ra!, ,-.
Al Kisa'i berkata, "O.og Arab .bi9sq-b€rkata 

',* -lrtbt ? ry 'cri :?il :" ,! .

Lllama lainnya memUaca- lr- L 8) &r-t otu,in.'\ier€ka mienj ait*g ryP #:
atas. ;,i.r, kemudian.*".uffgf6o jumlabnya' Mgreka berkata, q W 4tH:
ilt lifirman 6p5 ;gr menpakam badol dari 9)lJ .

'tz-niaj berkaq: 'g;1Wt+dbarg.narctrub dan boleh dibaca mairw. lika

mqtshubfitu: iidlli|b W i t H- :
Dalam ft;D dis6o'jrffkan:'*3 A#mtigng dengan drr-J, sebagai keter.ar-rgan dan

ta,Hd, danbolehif mengitriti i;r.ir png maloanya kenrbati kepada &)ti.

L1,at Hujjah At-${ta,att (hal. 414), Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qar'an (3t278),

dan Ibnu Athiyah dilatt Al t'fithors Al Waiiz Ql5l0)'
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seperti .;$ I cy arlu ertt i s.rb sebagaimana telah kami

terangkan.

Tatrwil firman /.ttlarh.ai;;'.ii;->. iiliJ3ii "Kepunyaan-

Nyatah sernua yang tersembanyi di lflngil dan di burtu

Allah Ta'ala berfirman: Kepunyaan Allahlah ilmu tentang

segala yang gaib di langit dan bumi, tidak ada yang tersamar dan

tersembunyi dari-Nya Oleh karena itu, serahkanlatr kepada-Nya

pengetatruan waktu lamanya mereka tinggal di dalam gua sampai pada

hari ini, karena perkara itu tidak ada yang mengetahu kecuali Dzatyatg

mengetahui yang gaib di langit dan di buni, yaitu Allatr Al Qahar.

Talcwit fiman Allah: '&.y i\@tanskan turang

penglihatannya dan abngkah taian pendengarannya)

Allah berfirman: Alangloh Maha Terang penglihatan-Nya dan

Matra Tajam Pndengaran-Nya, karena ayat tersebut bermakna

mubalaghah (berlebih-lebihan) dalam memuji. Seakan-akan bunyi ayat

tersebut adalah '."J?tt-Hj V.

Penalorilan ayat ini bermakna, alangkatr terang penglihatan

Allah terhadap segala sesuatu yang ad4 dan alangkah tajam

pendengaran-Nya terhadap sesuatu yang didengar. Tidak ada yang

tersembunyi dari-Nya sedikit pun. Riwayat-riwayat yang menjelaskan

hal tersebut adalatr:

23071. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kqada kami dari Qaf,adalt mengemai firrran /Jllah,.y :$
At "Alangkoh terang penglilwtawtya dan atanglah taiam

findengoawyn," ia berkata, "Tidak ada yang lebih tajam
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pendengarannya dan lebih terang penglihatamya, Matra Suci

dan Maha Tinggi.'tzo

23072. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wattab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Taid brkata
tentang firman au.rr, )j u.--i i-ii('# * ;:
"Alangkoh terong penglihatanrrya don alangkah tajom

pendengoannya; tidak ado pelindung ptn bagi mereka selain

daripada-Nya," ia berkatq "Maksudnya adalah melihat

amalan mereka dan mendengar dari mereka dengan

penglihatan yang terang dan pendengaran yang tajam."lTl

Talcwit Iiman Allah: [in4r.ii$( gituh ada

pelindung pun bagi mereka selain daripada-Nya)

Allah Ta'ala berfirman: Tidak ada bagr makhluk-Nya seomng

penolong selain Tuhan Yang telatr menciptakan, mengatur unnan

mereka" dan menyediakan segala kebututran mereka

Takwil fiman Allah: 63A#A3{it; @an Dia tidak

mengambil seorang pun ruenjadi sehutu-Nya dalam mcnetaphan

heputwan)

Allah tidak menjadikan sekutu bagi-Nya dalam menetapkan

hukwn dan ketetapan bagi hamba-Nyq akan tetapi Dia berdiri sendiri

dalam memtrtuskan hukum dan ketetapan-Nya serta mengatr mereka

dengan apa yang dikehendaki-Nya

ooo

Ibnu Abi 114i6 dalam taftk (7D356) dan Ibnu Athiyah dalem Al Muhurs Al
WajbQlst0).
Tidak lomi t€mrkan di antara literatu png lerni miliki.
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e. 4 $ 4{8r-:J ii{ "-iG; v( ? u qytr-i ti [i(t

@61i1-ri
"Darrbacat,anlahalayartgd.iwahyicmlcepadmrnt,yai,.t
kitab Tulwrurur (N Qtn'an), tidak ada seorung fim yang

nenhdh lcalimat l<alimat Nya. Dart l<atru fidak dll<frn

meneru*flr.te"nlpcttbullnfumgselaindmipada'Ny4"'
(Qt. Al Kahft [18]: 27)

Allah Ta,ala berfirman kepada Nabi.Nya: Ya Muhammad,

ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dali kitab Tuhanmu ini

(A1 Qur.an), jangan kamu tinggalkan tilawahnya, ikutilah segala

perintatr dan jauhilatr segala larangan yang ada di dalamny4 serta

beramallah dengan halal dan fraramnya. Jika kalian tinggalkan maka

kalian akan menjadi orang yang binasa karena tempat kembali bagi

mereka yang menyelisihi dan meninggalkan perintah Allah adalalt

Jalranam. 4iSJ.J{;{ *nao* ada seorang wn yang merubah

tralimat-tralimat-Nya," dan tidak akan ada yang dapat merubatr apa

yang telatr Allah janjikan dengan kalimat-Nya yang telah Dia turwrkan

kepadamu bagi orang yang berbuat maksia! dan mereka yang berbuat

dengan menyelisihi kitab yang telah Kami watryukan kepadamu.

Talrwil lirman Allah: Li-#n-Ui; @an kamu tidak

akan menemukan tempat berlindung selnin daripada-Nya)

Allah berfirman: Jika kamu tidak membacakan kepada mereka

apa yang t€lah Kami wahyulGn datam kitab Trrhanmrr, kemudian kamu

mengilrrti mereka, lalu karru mendapatkan ancaman yang Allatt

janjikan kepada mereka yang menyelisihi ketentuan Allah, maka kamu

tidak akan mendapatkan pelindung dan pembela yang membelamq
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karena kekuasaan Allatl meliputi segala maktrluk-Nya, maka tidak ada

seorang pun yalng sanggup menghindari perkara yang telatr Dia
kehendaki.

Pendapat kami mengenai tahdl firman Allah, (ifr *Tempat

berlindung " sesuai penryataan para ahli tafsir. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilatt ini:

23073. Muhammad bin Bas),syar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yalrya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari

Su&arr, dari Manshur, dari Mujahid, mengenai firman Allah,
f,Jfi *Tr*pot berlindung," ia berkata, "Maksudnya adalah

tempat kembali."l72

23074. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujatrid, mengenai fimran Allah, (iil "Tempat
berlin&tng," ia berkata, "Maksudnya adalah tempat

kembali."l73

23075. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.

23076. Bisyr menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, q4 j5
t72 Mujahid dalam ta&ir (hal. zt46), Ibnu Abi Hatim dalam Ertsn QD356), Al Farra

dalam Ma'qni Al Qtr'an Q/139),Ibnu Athiyah dalan Al Muhoro Al Wajiz
(3/510), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/301), Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tarail Q1562), dan Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an
(3D2e).
rbid173
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{3.i;" "Dan pamu tidak apan menemupon tempat

berlin&ng selain daripada-Nya," ia berkata, "Maksudnya

adalah tempat berlindung." 
I 7a

23077. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabar-kan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, *3
"Tempat berlindung," ia berkata, "Maksudnya adalah tempat

kembali, dan tidak ada tempat berlindung'"I7s

23078. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid betlata

tentang firman Allah, (e-*iq.GiS "Dan pamu tidak

alran menemukan tempat berlittdung selain daripada-Nya," ia

berkata, ..Maksudnya adalah, tidak ada pelindung sebagai

tempat berlindung, dan tidak mendapatkan selain Dia sebagai

tempat kembali dan tempat berlindung'"176

Lafah.r^;jJr ber-wazan Sit a^rilafazh elr. Oitcatakan os-i
k jt jik" a5u cenderung kepadanya, dan liang lahad dalam kuburan

dikatakan .r;ilr k*"tru dia berada di bagian tepi kubur, dan bukan

lubang yang ada di tengatrnya. Begitu-juga bag yang membangkang

dalam urusan agama, dinamakan 'r-iJr karena dia membelot dari

kebenaran dan meninggalkannya.

ooo

Al Mawardi datwn A*M*a wa At 'tlytn (3801) dan Ibnu Kaf'sir dalam taftir

Qtrn).
AbdurrazTaq dalam ta$h (2332).
Tidak t€mi i"-,rfu" naaii aenlan sa;udin1di antara literatgr yang ka6i miltk',

meskiprm malnarya seperti kelur dari petkataan Mujahid pada arr png lalu'
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'u-,Lj g5 i'luiiu, & <-';i t-r( € 6c,:i 4;b
JgdV:,i i;4r z$ li r it;3i{;'i6)

@ Cj ri 3(s t; €,3$,;'lii (ifi
"Danbqsabarlahl<mwbqsama'samadmgartotcmg'or(mg

ycrng nwnyeru Tuhanrrya di waku pagi df,rr setfiahari

dengan menshflr ap lceriiltwan'Nyd; dm i artgarrlah l'c&M

nratmrutbupating dmi mqela (l<mma) menglwtap

perhiasan &mia ini; dm lartganlahl<mw ma17.gilwti otfi\g
y dttg hntirry a telah l<omi lalail<m dmi trr.rr,gingat Kami,

sqta merupfiilwwa nnfrunya dflr. anahhl,cadanrmya itu
melewattbdtas." (Qt. Al Kahft [18]: 28)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: $b "Dan

bersabarlah,,, wahai Muharnma4'i ;f]i "Kamu bersama-sama,"

yakni satrabarnu C.lb,tjii, 
'sr!i *Orong-orang yang

menyeru Tuhannya-di waldu pagt dan senja hari," dengan bertahmid,

bertahlil, bertasbih, bertahlil, berdoa, dan beramal shalih berupa shalat

wajib dan yang lainnya. it-rLj "Dengan menghorap," dari perbuatan

mereka tersebut.,iii.j "Kerlidlnan-Nya," ya}ni tidak menghendaki

kehidupan dunia

Telatr kami terangkan perbedaan ahli talflIril dalam penakrarilan

firman Allah, gS';:--{V€, <t;i"Orang-orang vang menveru

Tuhannya dt wiku pagt dan senia hari," dalam suratr Al An'aam ayat

52, sekaliggs menjelaskan pendapat yang paling benar di antara

pendapat-pendapat yang ada Oleh karena itur tidak perlu kami ulang

padabab ini.

€t
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Qira'at dalam ayat tersebut ;#$;'{lV "di waHu pagi dan

senja luri," Dan telatr diriwayatkan dari Abdullah bin Amir dan Abu

Abdurralrman As-Sulami bahwa keduanya membaca ayat tersebut

,..;i6,33\, dan qira'af tersebut dalam batrasa Arab tidak disenangi

(i"nu a7* adalatr ma,rifah yang tidak perlu memakai lam ta'rif.

Sedangkan yang di-ra'rif-Y,an dengan lam ta'rif adalatr kalimat yang

bukan ma'rifah. Kemudian 6tlj- tidak bisa disandarkan (idhafah)

terhadap sesuatu. Oleh karena itU menjadi dalil yang jetas batrwa tidak

dibolehkan masuk alif dzn lam dalan kalimat tersebut, karena yang

dapat masuk al if dan I am dai as ma' boleh untuk dr- i dlnfah-kart.

Orang Arab berkata ruilitit.O'6dan tidak boleh berkata 3iiif

z;rii5v.
Qira,at yang benar menurut kami adatah qira'at di seluruh

negeri, dan kita tidak membolehkan unttrk membaca dengan qira'at

selain ittr, sesuai dengan atasan yang telah kami terangkan dari segi

bahasa.lTT

Talcwit firman Allah: w 
^G3a{i@o" 

ianganlah

kedaa morurnu beryaling dnri merehn)

t77 Ibnu Amir membacanya;iri arUi! de,ngan men-dh anmah-kanhttruf ghain.

Ulama lainnya memUaciiya a6ngar( fumf^fathah. Hujjatr mer-e\a adalatr, lafaztt

il1i adalah nakirah, maka dijadikan ma'ri/irt dengan tmt ta'rif, Sedang[an lafaztt

a1'.1-l aaahh ma,rifahdan tidak boleh masuk lam ta'rifke daTam ma'rifah, seperti

tidak boleh dik fifu t-1u'c.tii.Huiiah mereka adalab, orang Arab merrasukkan

huruf a/y'dan lon l<e'dal,6m ianfahjika melampaui di dalamnya huruf a/y'dan

Ion, agar menggabrm- gtcan tafrm, sebagaimana syair berilart ini:

irrrS iiy-ir .,ol\tL-:i;" k1i't'-gt ;. l.Sil tfej
Lih* Hujjah Al Qira ah(hal. 4lo, Al Farra dalam Ma,oi Al Qtr.an Qll39), Az-

Zujaj dala, Marui Al Qtr'ot76l2),dan Ibnu Ahi,"h dalarn Al Muhsrt Al

Wajiz(31510).
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Allah Ta'alo krfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,

jangan karnu palingkan pandanganmu dari me,reka yang telatr Aku
perintatrkan ke,padamu agar kamu bersabar dengan mereka

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka png berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23079. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman AllalL ie 3q f"7; "Dan ianganlah
kc&n matamu berpaling doi mereka," ia berkata

"Maksudnya yaitq janganlah kamu melewatkan

(pandanganmu) ke selain merekaulTt

23080. Ali me,nceritakan kepadab ia berkata: Abdultah menceritakan

kepada kemi, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL 
"3'{;;f 3q "Dut iangontah ke&n matamu berpaling dari

mereka," ia b€rkatq "Maksudnya adalalL jangan kamu

memalingkan (pandanganmu)."1 7e

23081. Yunus menceritakan kepadaktl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid be*ata
tentang firman Allall ffi*S "Dan ianganlah kcdua

mdarmt berpaling dori mereka," ia berkata" "Salah seor:mg

dari kaum musyrik berkata kepada Nabi SAW, 'Kami malu

mfirk duduk dengan fulan, fulan, dan fulan, maka jauhkanlah

mereka wahai Muhammad, dan duduklatr bersama pemuka-

As-Suyufti Mlalm. Ad-Durr Al Motsur (5/383), lafazh yaog keduc Al Mawardi
dalam Ar?Nulcd wa Al 'UW (31301) dengan maknanya, Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tazil Q1563), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalarr Ma'ani Al Qtr'an
QD30).
Ibid



pemuka Arab'..J,alu turunlah ayat, Ofr- ",if{ffi ty.b' 3C4"3JJ,W.rLtLjdS;i;;,u,15;'Dan
bersabarlah lannu bersama'sama dengan orang-orang yang

merryeru Tuhawtya di wafuu pagi dan senja hari dengan

mengharap keridlwan-Nya; dan ianganlah kedua matamu

berpaling dari merefo. " Maksudnya adalah, jangan kamu

menghinanya. Dikatakan: Mereka yang telah memerintahku

untuk melakukan itu. Allah lalu berfirman, '!^116o1;;#';
Gj:'5.3{Sttt; i}$$-re 'Dan iangantah -tramu

mengihtti orang /ang twtinya telah Kami lalailcan dari

mengingat Kami, serta meruruti howa nafsunya dan adalah

lreadaanrrya itu mel*v ati batas' -'180

23082. Ar-Rabi bin Sulaiman menceritakan kepadakrl ia berkata:

Ibnu wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah

bn Tllid mengabarkan kepada kami dari Abi Hazim, dali

Abdurrahman bin Sahat bin Haniq bahwa ke-tika turun ayat ini,

|4{. )'o'Lj gV ;'*;tV & 5}:i r-ii t e:i'Yb
,,Dan bersaborlah lramu bersama-sama dengan orang-orang

yang menyeru Tuhawrya di walcttt pagt fun senia hari dengan

mengharap keridhaan-Nya," Rasulullah berada di dalam salah

satu rumatrnya. Beliau lalu keluar dan mencari, lalu

mendapatkan satu kaum yang berdzikir kepada Allah, sebagian

dari mereka kepalanya tetah beruban, lulitrya kering, dan

hanya memakai satu baju. Ketika metihatry4 beliau duduk

bersama mereka dan berkata "Al hamdulillah yang telah

menjadikan dalam umatht troumymg aht diperintahkan tmtuk

bersabw dengon mereka-" Kemudian beliau benar-benar

SlrahAlIfthfi

t, Ifi- Muslim dalam Fadha'it Asbshahabdt (45,4Q, Ibnu Majah dalam Sznan

Ibnu Majah (4127) dan Al Baihaqi dalm Dola'il AwMtkwwah (11352).

l
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mengangkat kepalanya Dan itulah makna

berpaling".ltl

Tafsir Ath:fhabad

'Jangan engkau

Tatrwil fiman Allah: t;3i';t#'A; lj (KarenaJ

mengharap perhiasan dunia ini)

Allah Ta.'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Jangan kamu

palingkan pandanganmu dari mereka, oftulg-orang mukmin yang

menyeru Tuhan merek4 kepada pemuka-pemuka kaum musyrik karena

kamu mencari kemuliaan.

Diriwayatkan batrwa Rasulullah didatangi oleh pemuka kaum

musyrik 
-sebagian 

berkata: Rasulullah didatangi oleh pemuka kabilatt

Arab badui yang tidak mengerti dengan Islam- lalu mereka melihat

Nabi duduk bersama Hubab, Shuhaib dan Bilal, maka mereka meminta

kepada Rasulullah agar mengusir sahabatrya jika mereka datang.

Rasulullah pun terdetik untuk melalukanny4 maka Allah menurunkan

ayat kepada betiau f -iiiirL) *f5 it*fU-f.S 6?i-:r-5i r$1''
"Dan janganlah lamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya

di walctu pagi dan di waldu petang, sedang mereka menghendaH

lreridhaan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 52) kemudian beliau berdiri

ketika hendak pergi, dan meninggalkan mereka dalam keadaan duduk,

maka Allah merrrru+T-_9q,9-Nyu kepada belias a'i;Li;b
ai: ri',tti -X| <.,1;;trt-"Don b)rsabartah tuk orrri*i-C{5 i3Ju,ff.:3*+u-)

sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waWu pagi dan

senia hari" dan berfirman, V3li rtat-A; '+i;7 3G liti
"Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena)

menglarap perhiasan dunia ini" dia mengharapkan perhiasan dunia

dengan duduk bersama pemuka-pemtrka Quraisy yang agung.

rEr Al Haitsmi dalalm Mujma, Az-Zawa'id Ql24), ia berkat4 "Diriwayatkan oleh Ath-

Thabrani, dan perawinYa shahih."
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Telatr aku sebutkan riwayat yang menjelaskan hal tersebut pada

pembatrasan yang lalu dalam suratr Al An'aam.

23083. Al Husain bin Amr Al Anqari menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapa}ilcu mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asbath bin Nashr menceritakan kepada kami dari As-Suda,

dari Abu Sa'id Al AzAy, seorang abli qira'at dari Al Azad, dari

Abu Al Kanud, dari Hubab, tentang kisah yang dia sebutkan

dari Rasulultah SAW, serupa dengan perkataan ini, namun ia

menarnbarrkan ayaLlSiijJJit'C; ij i# 3q SiiJ
"Dan janganlah kcdua matamu berpaling dari mereka

(lcmena) menghtap perhiasan &nia ini." Ia berkata,

"Maksudnya adalab kamu dufuk bersama pemuka-pemuka

kaum."l82

23084. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku diberitahu bahwa
'Uyainah bin Hashan berkata kepada Nabi SAW sebelum

mengucapkan salam, *Aku terganggu dengan bau Salman Al

Farisi, maka buaflah satu majelis bagr kami, yang mereka tidak

duduk dalam majleis tersebut. Juga buatkanlah mereka suatu

majelis yang kami tidak bercampur dalam majelis mereka

tersebut.' Lalu turunlatr ayat tersebut. 
ls3

23085. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, ia berkata: Diriwaya&an kepada

kami bahwa ketika ayat tersebut turun, Nabi SAW bersabda,

HR Afr-Thabrani dalm, Al Kabir (l0ll0520), Abu Naim dalam Al Hilyah
(4/180, l8l), Al Baihaqi dalam A>n-S)zra'b Al Imut (10491), dan Ibnu Abi
Sfibah d^lm Al lutushmrnof Q I 563).

Ibnu Abi Hatim dalam taftlb QD357) de Al tvlawardi dalm A*Nukat wa Al
'UWQR02).



TafstuAl/l.:Il,r.tui

"J1 
s:tt,'.*l'irl'o:y,t',i.if d,k Ulrl t*i',,segata pgi

bagi Allah yang telah menjadikan di dalam uamtku lcaum yang

aht diperintahkan untuk menalwn diriht bersamonya."rs4

23086. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zard berkata

tentang firman Allah, Eldi t{-at A; ii *(Karena)

mengharap perhiosan dunia ini," ia berkata "Maksudnya

adalah mengharap kemuliaan 6*ri^rrl 85

23087. Shalih bin Mismar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Atha menceritakan kepada kami dari Musalamh

bin AMullah Al Juhani, dari pamannya, Abu Musyajia'ah bin
Ruba'i, dari Salman Al Farisi, ia berkata: Telah datang para

muallaf itu kepada Rasulullah SAW (yaitu) Uyainatr bin
Hashan dari Al Aqra bin Habis besena- kelompokny4 mereka

berkata, *Wahai iRasulullah, seandainya engkau duduk di
masjid dan engkau singkirkan mereka dan bau

jubah mereka 
-yang 

mereka maksud adalah Salman Al Farisi

dan Abu Dzar serta fuqara'-nya kaum mukmin, yang pada

waktu itu mereka memakai jubatr dari kapas, dan tidak ada

yang lain selain itr- maka kami akan duduk bersamamu

dan." Allah lalu menurunkan firman-Ny4 uqytr|Y[i${';t,g:nutji.d $t-311{ 434+ "Dan
bacakanlah apa yang dtwahyukon kepadamu, yoitu kitab
Tuhanmu (Al Qtr'an), tidak ada seorang Wn yang merubah

kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak alcan menemukan

tempat berlindung selain daripada-Nya. " Hingga firman-Ny4

HR Hamad bin Ishaq dalam bab: Ttrk{th An-Nabi Qn3), Al Wahidi dalam Asbab
An-Nurul (hal. l7l), Ibnu Abi Hatim dalam taftn 0/2357), dan Abdurrazzaq
dalam taftir (7331),
Ibnu Jauzi dalar.azad Al Masir (51133).



SurahAlKahli

s6",9*-htcla$y,,sesungguhnyal{amitelahsediapanbagi
orang yang zhalim itu neralra." Maksudnya adalah,

mengancamnya dengan neraka Nabi kemudian bangkit dan

mencari mereka hingga mendapatkan mereka berada di sudut

belakang masjid, sedang.berdzikir kepada Allah. Nabi SAW

lalu bersaua. J\t.4'pl ol ,i/ ,F.i"- il ,.tiir iit SiJir

br-;ir '&i tA;lt'& ,r;,.t'n "iigala puii'bagi ittil, vorg
tidak mematikan aht hingga Dia memerintahlranht untuk

bersabar bersama orang-or(mg dari umatht, hidup bersarna

kalian dan mati bersarna kalian-"rt6

rarrwil liman Allah: f; €6q5 &a1lig;\ $ ed
@an janganlah tramu mengiknti oring yang hotinya telah Kami

lataikan dari mengingat Kam+ serta tnenututi hawa nafsunya dan

adotah keadaannya itu tttclntati balus)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Ya Muhammad,

janganlah kamu taat kepada mereka yang hatinya telatr Kami lalaikan

dengan kekafiran, yang telatr Kami tataikan dali dzikil kepada Kami,

meninggalkan perintatr-Nya dan melanggar larangan-Ny4 serta

mementingkan hawa nafsunya dari ketaatan kepada Tutran-Ny4 yang

meminta kepadamu untuk mengusir segolongan orang yang menyeru

Tutrannya pada walnr pagr dan petang dari sisimu.

Menurut riwaya! mereka adatah uyainah bin Hashan dan Al

Aqra bin Habis beserta golongannya.

23088. Al Husain bin Amr bin Mtrhammad Al Anqazi menceritakan

kepadahr, ia berkaf,a: Bapatku me,lrceritakan kepada ka6i, ia

berkata: Asbafh menceritakan k€pada kami dali As-Suda' dali

tr m- Al Haitsami d^hm Mqrrro' Az-7twa'id QDT) fu lbnu Jauzi d^lnrn Zad Al

Masir(51133).

I
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Tafsir Ath:Ihabari

Abu Sa'id Al Azdi, dari Abu Al Kunud, dari Hubab, mengenai

firman Allah, t;GtJq,, &al;grd J1 Uid "Dan
janganlah kamu mengihtti orang yang hatturya telah Kami

lalaikan doi mengingat Kami, serta menuruti howa

nofsunya," ia berkata, "Maksudnya adalah Uyainah dan Al
Aq*.-"'

Takwil firman Allah: Cj,*;tA$ @an adalah keadaannya

itu melewati batas)

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilannya.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, perkaranya itu

terabaikan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23089. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kanri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, G)'AA$
"Dan adalah keadaanrrya itu melewati batas," ia berkata:

Ibnu Amr berkata dalam haditsnya, "Maksudnay adalah

terabaikan." Al Harits berkata dalam haditsnya, "Maksudnya

adalah lsraf ai kan.,, l 88

23090. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Athiyatr dalan Al Muhtru Al Yajiz (31512> dan Al Baghawi dalam
Ma' al im At-Toail (3 I 563).
Mujatrid dalam taftir (hal. 446), Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qn356), Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31562), dan Abu Jafar An-Nahhas dalam
Ma'ani Al Qtr'anQD29).

It7
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkat4

"Maksudnya adalah terabaikan."l 8e

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

keadaannya itu penyesalan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

23091. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Badal bin Al Muhbar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ubad bin Rasyid menceritakan kepada kami dari

Daud, mengenai firman Allalq (fj "Melewati batas," ia
berkata "Maksudnay adalah penyesalan."leo

Ahli takwit lairurya berpendapat batrwa malaranya adalatr

kebinasaan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23092. Al Husain bin Amr bin Muhammad menceritakan kepada

karni, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suda, dari

Abu Said Al Azdi, dari Abu Al Kunud, dari Hubab, mengenai

firman Allah, Gj,:,53$ "Dan adalah keadaannya itu

melewati batas," ia berkata" "Malsudnya adalatl

kebinasaan."l9l

Ahli takwil lafuurya berpendapat bahwa maknanya adalah

menyelisihi kebenaran. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

23093. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

Ibid
Ibnu Athiyah dabm Al lvluhsro Al Wqib (3/513), Al Bagbawi dalam Ma'alim
At-Teail AE63), dm 16tr 16s2i dalam 7ad Al t{asb (5/R3).
Ibnu Athiyah dalam Al l,fith,oro Al Vqiiz (3/513) dan At Baghawi dalam

Ma' al im At-Toai I Q I 563').
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firman Allah, Gj'fJS$ ,,Don adalah
keadaotryn itu meletryoti batos," ia berkata, "Maksudnya
adalah me,lryelisihi kebenaran" dan itulah yang dimakzud

dengan melewati batas."lz

Pendapat yang lebih tepat dalam menalorilkan ayat itu adalah
yang mengatakan bahwa mat<nanya adalah hilang dan binasa, dari

$rS1 ;\r t.6 4 i$6 t Vt itoberlebih-lebihan dan melampaui
batas kanampuanmya. Begitu juga firman Allah, Gj :,5 ,tr(3 ';oon
adalah keadaannya itu melantati batas." Maknanya adalatr, dan orang-
orang yang telatr Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, hatinya
keras dan sombong. Penghinaan mereka kepada orang beriman juga
telah melampui batas, menyelisihi kebenaran dan binasa. Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat berikut ini:

23094. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu Bakar

bin Ay5rasy menceritakan kepada karni, ia pematr ditanya
"Bagaimana Ashim membaca ayat 6:j:ifi,i(3 'oon adalah
kcadaarmya itu melewati batas'?" Abu Bakar mengatakan

bahwa Uyainah bin Hashan menyombongkan diri dan berkata
"Aku, u1o.rl93

ooo

61A-GL'j<tr1 M -jj *#.$ ;3'*$ ,y',y"*r ,i,3

J$K h\36"Jt#- bSW rb ioX6 [6'"*-$t
G,nlabi+t$ 5L,',;5 

"_fr
lv2
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Ibnu Athiyah Mlsrn Al lt4ah,trs Al Wajb (3/510), Al Baghawi dalarm Ma,alim
At-Tozil Q I 563), dan Abu Hagran dalam Al B ab Al hfuhith Q I I 6S).
Abu Ja'far ArNahhas dalam Ma'oni Al Qtr'm QD3l).



SlrahAlKahli

"Danlstal<mtlah, 'I(dMrour in danngr.ya ilnri Tulwnrru;
mol<n barangsiag yutg ingfrn (befinrrrl) hendahJah ia

buhnan, danbarangsiq yorrrg ing,rn (Lnf*) binrlah idlrnfo.
Sesnngguhny o l(ani telah seniakm bagi orang yolng ztwtim
itu nsal<a, ya,ttg geiohlqryanengepung mrz:el<a. Don jillo

mqelca meninta mimmv nix,aya msel<n al<nrJ diberi mhwrn
ilengan air seprtibesi yalry nrcrdidih ydrJg merlglwrlgust<nrl
mala. Dan iailah mirunm yarrg Dalinsburuk dan tempat

isdrahat yarrg paling ielelc'." (Qs. Al IGhfi [18] : 29)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Wahai Muhammad,
katakanlah kepada mereka orang-omng yang telah Kami talaikan
hatinya dari berdzikir kepada Kami dan mengikuti hawa nafsu merek4
"wahai manusia" kebenaran adalah dari sisi Tuhan kalian, ditangan-
Nyalah hidayatr dan kesesatan Dia menunjukkan siapa saja yang
dikehendaki dari kalian ke jalan yang lunrs sehingga beriman, dan
menyesatkan siapa saja yaog Dia kehendaki sehingga dia kafir. Tidak
ada kelcuasaan di tanganku sdikit prm dalam hal itu. Aku bukan
pengusir hawa nafsu bag yang mengikuti hawa nafsunya. Aku beriman
kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadaku. Jika kamu mau maka
berimanlatr, dan jika kamu mau maka lofirlah. Sesungguhnya jika
kamu kaft, Altah telatr menyiapkan api yang mengelilingimu, dan jika
karnu beriman dan taat" bagi kalian apa yang telah Allah janjikan bagi
oftmg yang taat."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

23w5. Ali menceritakm k@aku, ia berkata: AMullah menceritakan
kepada t *i, ia bertata: Muhwiyah me,lrceritakan kepadaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas, meqgemai firuran Allab {i$
j?${g$j*i$ "tf,oka buorysiapa yans ingin
(beriman) Ipndotctah ia bqilnan, dan boangsiapa yang ingin



T4*M:Itui

(kdv) bioloh i., kdv: ia bedm, grmgslrya Atlah
keheodaki bagiufa lreirnrunr, make dia ,ken beriman, dan

tcmgslrya AIIS kelrendelri Hffim @in5ra'-maka dia

alrm kafir. Iblah rnalrna firrnm Atlah, 'iii'i+O1ip'tlJfs$
lt;SA'h, bu tuk@ nung@a*i qwmP*
jalo. itu) k?L-wli ryhilo fuffi*i AIW Tulw, senesta

alon'. (Qs. At-Takrviir [SU: 29) Ini hkmlah kemrtlakm dad

Allah uffilk 'nettiztlk'n hafir aar berimm derrga' kehendak-

I.IJra, atrm ttiryi ini merrryalm amn d'n j"oji-- t*

Tdah krmi Earyh bahra firmm Allah, t€i4tfuG[il6y
'scstngulnln l{nti teld wnien bogi ootg Wg zlulim .itu
,sok4- dm ry*.ry, sAatufa bemdoa demikim- S*agaimma

difi{eore. dalm dcraJrd{iwa5d bedlnf ini:

?J[p[- Al tlasm bin Y*ya reitakm k@ kmi, ia bertda
amrrazaq rnerrgerq'rtrn Lepada kmi dei Umr bin

Itftaib, dai Da4 dui lrfrdahi( mseoai firman Attabo3

*$iir;i;rrrfi& nihka tuowciry wrs insin

(fuilnoi ffilloh b binm, fut fuotgsiry yorg ingin

kdt) biolah ia W," ia bcrlcila, qdamtla ailqlah

mm dai Atlab dm A[ah mffilpu dakukumya-le5

236n. Yrmrs menoeritakm kepadalsl ia bedre lbnlr wahab

rnerrgabakm kqnda hrl, ia berte Ihll Zaid b€d(e
te s ftmm Allah, i<5eJ;rriFilo:, nL{ota

fuorysiry Wg tr3b, (bbrwt) MaHah ia berinw, fut
WotgiAra WE tugh (k$u) Moh ia W-" S€f,ta frmm

nilAliBnim&hffiior85s}
Ir,toj*il dah ta&ir (hL {16} ltil Ali llrim dah tllBir (7/2356} Al Fura
An Wa il Qu'a QJllgt Ih Aftild i&rtilrn Al *tulwro Al Yojb
(yslo) Al Irraradi dht'ln lnlitro, va ll 'IIW Qf}ol} Al Bagtad dah
Wdh tbT@dl (3lX62L dr Ah reft AnJ'tu d-',,ra Lldoti lI Qu-ot

tlra
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Allah, 'e(,W "Perbuatlah sekehendak kalian." (Qs.

Fushshilat [al]: 40) la berkat4 "Semua ini merupakan

ancaman dan bukan membuat atau menyerahkan."le6

Takwil fiman AIIah: 136',r'*ht(iA-$ (Sesungguhnya

Kami telah sediakan bagi orang yang zhalim itu neraka)

Allah berfirman: Sesungguhnya telah Kami siapkaq dari lafaztl
a'.r-.Jr bagi orang-orang yang zJralim, ymg kafir kepada Tuhan merek4
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23098. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Altah, q3rfi :*hiJ s(,'4At6IA1;
"Sesungguhnya l{ami telah sediakan bagi orang yang zlnlim
itu neraka, yang gejolabtya mengeryng mereka," ia berkat4

"Maksudnya adalah bagi orang-orang kafir."le7

Talrwit liman Allah: $rtf irL6 gans gejolaknya

,rrengepung nereha)

Maksudnya adalah dikepmg oleh gejolak api yang telatr

disiapkan oleh Allatr bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan

mereka

Dikatakan pula tembok dari api neraka yang mengepung

mereka, seperti kamar yang mengelilingi perkematran. Sebagaimana

perkataan Rubatr berikut ini:

'11317',rf? ,Wt brt; tit ui<; i

re6 Tidak kami ternukan di antara literatur png kami miliki.tn AI Baghawi dalan Ma'alim At-Toail QtsA).

! r+o



fdldrrAt/l.Xhatrod

"Walai Hakom bin Al Mmdzir bin Al Jmu4 gejolak kcbaikan itu telah

sottryi kelndonu."tgt

Juga perkataan Salamah bin Jundal b€rikut ini:le

15:':;4i" S$r):ib i:j6 8 iclr d.l,;
"Dialah yong memasuk*an An-Nu'man ke dalam rttmah, ymg langit'

langi@a sangat luas, setelah berado di rumahyang selalu

bergejolak'N

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23099. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allah, Wrb b'i rf" k 16 S6',;.cgx-ffA-tri.!rtr tli.L5) El

"senmggulurya Kami telah sedialtim bagi orang yang zlalim

itu neraka, yory gejotabrya mengeryrg mereka," ia berkata"

"Maksudnya adalah t€mbok dari api nerak*:20t

23100. Al Qasim menceritakan kepada

menceritakan kepada kami,

menceritakan kepadaku dari

karf, ia berkata: Al Husain

ia berkata: Abu Suftan

Ma'mar, dari orang yang

merrberitahukan kepadanya, iab ra [rerl\4E tal.r,. 
li 

.,l&l

mengeryrg mereka',

berkat4 "AyaL kLa(&rfr 'Yang gejolabtya

Ibnu Athiyah dalern Al lvtulwrt Al Waib (3/513), Abu Ubaidah dalan Maju Al
Qtr'u (l/399), dan tehh b€rselisih telilang nisbat bait syair ini, sebagaimana

dinisbatkan oleh Sibawaih dalan Al Kitab Qf272). Ibnu Mandanr dalun Lisan Al
Arob (errd: drJ-,) kepada Al Kadzab Al Hurruzi, dan AI Qurthubi menisbatkan

dalam taftirnya AtlFThabari, Ibnu AthiyalL dm Abu lJbaidah kepada Rubah.
Salamah bin Jundal bin Amr bin Bani Kab bin Sa'd At-Tamimi. Abu Malik
menrpakan penfir pada zarnan Jahilifh dari ahli Hiijaz Lihat biografinya dalam

Khuanah Al Adob Ql86) dan Al Alon (3/106).
Lihat A&Diwot (hal. 19) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhtrt Al Waiiz (31513).

Ibnu Athiyah daln Al lrhthuro Al Waib Ql5l3), Al Mawardi dalam ArrNuka
wa Al 'Uyn (3/303), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (31564).

2U)
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adalah asap yang mengeprmg mereka pada Hari Kiama! yaitu
yang dimakzud dalam fuman Allah, ,r:3",rrrr,st*
"Naungan yang memiliki tiga cabang." (Qs. Al Mursalaat

U71:3of*
Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sebuatr hadits yang

mennnjukkan batrwa makna firman Allalt $rfi kL6 ,,yang

gejolabtya mengelrung mereka,- adalah sesuatu *"ng"f,*g mereka di
dunia yaitu laut. Riwayat-riwayat yang menjelaslCIn hal tersebut
adalatr:

23101. Al Abbas bin Muhammad dan Al Husain bin Nashr
menceritakan kepada karrri, keduanya berkata: Abu Ashim
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umayyatr, ia
berkata: Muharnmad bin Yahya bin Ya'la menceritakan
kepadaku dari Saftxan bin Yala dari Ya'la in Umayyah, ia
berkata: Rasulullah SAW bersaMa, 'i4+ # Ht "Laut itu
seperti Jahanam."

Lalu dikatakan kepada beliau, "Bagaimana itu terjadi?"
Rasulullah lalu membaca ayat irn, (&)fi bA(l S6
uNeraka, yang gejolafurya mengeryng merel(a. "

LaIu bersabda" 4.,# li -$ U'r r; :i- t*hlbif f nri
;:*i "Demi Allah, in iaotakanmemcsukinya,rio orryo,--

atau selama aht masih hidup, dan tidak akan mengenailat

walau s etete s airnya.' 203

23102. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, Rasyld

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Ilytn Q/303) dan Abu Jafar An-Nahhas
dalam Ma' ani Al Qur' an (3 D33).
HR Ahmad dalut Musnad (4D23), Al Hakim dalatn Al Musta&ak (41596), ia
b€rkat4'Hadits shahih-" Serta Al Baihaqi dalam As$unqt (4 133 4).
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bin SaU mengabarkan kepada lmmi, ia berkata: Amr bin Al
Harits menceritakan kepada l<ami dari Abi As-Samalu dari Abi

Al Haitsam, dari Abi Sa'id Al Hudri, dari Nabi SAW, beliau

uersabde 'ru'$ttl{e f$ F'q ,Y i6r rOr 'ot?
"Bangunan nerako itu terdiri doi empat tembok, dan setiap

dinding tebalnya seperti perjalanan empat puluh talrun.'zw

23103. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Walnb

menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin Al Harits

memberitallrkan kepadaku dari Daraj, dari Al ,Haitsam dari

Abu Sai4 dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Bangunan

api nereka itu ada empat tembok, dot tebalnya setiap dinding

seperti prjaloun empt putuh tahun'Ais

23104. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr memberitahukan

kepadaku dari Daraj, dari Al Haitsam dari Abu Sa'id dari

Rasulullah SAW, beliau UersaUaa, JU,jA iv "Ai, yang sangat

pqnas seperti besi yang mendidih. "

Beliau bersabda taul., l+i'{;}'ti; {t.tl rt| ,/-J, #
"Sepwti endapan minyak, jika didekatkon padarya, maka

futit wojabDn neleleh padarya'^M

HR At-Tinmidzi dalam As-Stotot (25U), Abmad dalam lvlusnad QD9), dan Al
Hakim dalam Al lufusta&ak (4/601).

HR Abu Ya'la dal"m lrfu-cnad (2D56), Ahmad dalern Mu.mad Qf29), Al Hakim
dalm, Al lvfustaba* (41fi1), ia berkm, "Sholrih soud-nya- Adz-Dzahabi tidak
berkomentar." S€rta Al Baghawi dailn $rh As-Sunah (15D45).
HR At-Tirmidzi dalam bab: Sifat Jahanam Q587), Ahnad dalam l,Iunad(3nO),
Ibnu Hibban dalam Shohih Ibru Hibban Q6l2), dan Ath-Thabrani dalam Al
Ausath(3137).

2U
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rakwil firman Allah: ,P(k136\H5-;g@an jika
mcreha meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan

air seperti besi yang mendidih)

Allah Ta'ala berfirman: Pada Hari Kiamat jika orang-orang
yang ztralim itu meminta minum karena terlalu hausny4 akan diberikan
air seperti besi yang mendidih.

Ahli tal$vil berbeda pendapat tentang maksud ayat, ;|iiit.
Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalatr segala sesuatu

yang dicairkan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

23105. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Diriwayatkan kepada

kami batrwa Ibnu Mas'ud diberi hadiyah berupa cangkir dari

emas dan peralq lalu dia memerintatrkan untuk menggali

lubang di tanah, lalu dia melemparkan di dalamnya kayu

bakar, lalu tempat air minum itu dilempar ke dalamnya.

Setelah meleleh dan mencair, dia berkata kepada budakny4
"Panggil mereka yang datang ke tempat kita dari Ahli Kufah."
Kemudian dia memanggil sekelompok dari merek4 dan ketika
mereka masuk, dia berkata" "Apakatr kalian melihat ini?"
Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata: "Kita tidak melihat di
dunia yang menyerupai cairan di bawah dari cairan emas dan

timah ketika dia mencair dan meleleh."2o7

2st HR. Ath-Thabrani d^liln Al Kabir (9D54)(6082), Hanad dalam Az-Zuttd (UtB4),
Al Haitsami dalam Majma Az-Zawa'id(71108),Ibnu Athiyah dalamAl Muhsrs
AI Wajiz (3/513) dengan lafa-hnla, Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uytn
Q1303) secara ringkas, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Torail Q1565).
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Attli talnril laim)"a terpenArya bahura mak$dn}'a dalatl

muntahan dan daah yang hitm. Mercka yans berpendAat demikian

menyebutkan riwayat-riu4ra berikut ini:

23106. Ibnu Humaid mencedtaem kepada kfrd, ia ber*a[a: Hakam

bin Anbasah menceriakm kePada kmi dai Muhmmad bin

nrengeoai firmm Arrrb' [a5( F-',]]g-i]15-g$ -mn iito
mereka meminta mimml niscoln merelca alwt frfuri mitann

dengut air seperti }resi Wg trpndidih" ia ber*d4

"MakstrrSra adalah muntaban dan darah-.a(n

23107. Mutrammad bin Atnr rnenceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakm kepada kami, ia bertata: Isa

menceritakan kepada kmi, At Hadts menceritaftan kepadatq

ia bertata Al Hasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kilni, semna dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahi4 mengemai firman /.Jllab"[a$( h
"Dengon air seperti besi Wry tnctdidih" ia b€d@t4
..Maksudnya adalah mrmtalun dan dfl'ah hitauu seeerti

endapan minyalc Al I{aris b€ftda dalam haditsny4

"Maksdnsra adalah end4annya'.''oe

23108. Ali menceritakan ke@alnr, ia bertata: Abdullah menceritakan

k€pada kami, ia berkata Muawiyah menceritakan kePadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL ,P(
"Selxrti besi yutg mendidih,- ia berk*a: "Hitam seeerti

endapan miqrak-2lo

Mujatrid dalam taftir (t:ElI. 4p]7), Al Maursdi daliln AbNuLd wa Al ',Uyttn

(3d03), dan Abu Jafr An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qr'or Q1234)'

Ibid
Ibnu Abi Haim dalun taftb Q12357)-

2(B
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23109. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al F*j, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: I.lbaid bin Sulaiaman
mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang finnan Allah, )$( h ,,Dengan

air seperti besi yang mendidih,,, ia berkata" ..Ma}sudnya

adalah air Jahanam yang hitam. Jahanam itu hitam, pohon dan
penghuninya juga hitam.', I I

23110. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadakrg ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, )$( hl\$-lj #.s$ *Dan jika meretra meminta
minum, niscaya mereka akan diberi mimtm dengan air seperti
besi yang mendidih," ia berkata" ..Maksudnya adalatr air yang
kental seperti endapan minyak.,zl2

Ahli tal$vil lainnya berpendapat batrwa makzudnya adalatl
sesuattr yang telah memuncak panasn)ra Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

23lll. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub

AI Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far dan Hartrn
bin Antaratr, dari sa'id bin Jubair, ia mengatakan bahwa,J-$it
artinya adalah sesuafu yang panasnya telah memuncak.2l3

semua perkataan ini, meskipun berbed4 akan tetapi maknanya
berdekatan, sebab setiap timah, emas, atau perak, jika telatr mencair
berarti telah mencapai puncak panasnya. Begitu juga sesuatu yang
dipanaskan di atas api hingga menjadi seperti kedapan minyak,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsit (7D357) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/132).
Ibnu Abi Hatim dalam t^tsir QrB57) dan AI Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil
Qts6s).
Al Mawardi dalamrr An-Nukat wa At, Llyrn (3/303).

2tt
2t2
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panasnya pasti telah mencapai puncakrya. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berilart ini:

23112. A}u diberitahu dari Ma'mar bin Al Mutsanna" dia berkata: Aku

mendengar Al Muntaja' bin Nabhan berkat4 "Demi Allalt
fulan lebih aku benci dari ath-tlwlya' dan al muhli." Ikmi lalu

bertanya kepadanya, "Apakah keduanya itu?" Ia menjawab,

"Tanah yang tandus dan baxa yang berjatuhan dari sisi roti

yang dipanaskan di atas api, seperti cairan yang kental dan

merah, karena dimerabkan oleh api." ladi, al muhli adalah

setiap cairan yang dipanaskan dan telah mencapai ptrncak

panasnya Atau bukan caimq kemudian mencair karena

dipanaskan dan telah mencapai puncak PanasqTa2la

Tatffiil firman Allah: ;;;;i6rfr Fang nunghangushm

mutu)

Allah Ta'ala berfirman: Air yang mercl<a minta ittr membakar

u/ajatlmereka

Riwayat-riwayar yang menjelaskan hal t€rsebut adalatr:

23113. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepadaku,

ia berkata: Hiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Baqiyah mengabarkan kepada kami dari Safiran bin

Amr, dari AMullah bin Busr -{emikian menunrt perkataan

Ibnu Khalaf-- dari Abu Umamab dari Nabi SAW, mengenai

firman Allah, fgj#-@44r2nfij *Dan dia

akan diberi mimnnon dengan air nonah Diminumnya air
nonah irz. " (Qs. Ibraahiim [a]: rc-fi) beliau bersaMa

"seseorang didekatkon Wdonya" dan ia enggaq lalu

monakala telah dekd, ia menghotguskan dan fulit

2t' Ibnu Janzi d^lm ?ad Al Masb (51135).

i
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lcepalanya mengelupas. Apaila diminumkan maka air nanah

itu akan tnemutus usus-usus Wrutnya."

Allah Ta'alau be-rfirmaq 
"* ,P(ht'€|j'+i-ofi

+l;t$ 6,7titt "Dan'jila' merika- meminta minum,

niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi

yang mendidih yang rnenghanguskan muka. Dan itulah

minurnan yang pating buruk'lrs

23114. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Ishaq At Thaliqani dan Ya'mar bin Bisyr
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu At
Mubarak menceritakan kepada kami dari Shafivan, dari

Abdullah bin Busr, dari Abu Umamah, dari Nabi Muhammad

SAW, riwayatyang sama.

23115. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far dan Harun bin Antarah,

dari Sa'id bin Jubair. Harun berkata: Jika ahli neraka lapar -
Ja'far berkata: Jika telatr datang ahli neraka- mereka meminta

pohon Zaqqum, lalu makan darinya maka melelehlah kulit
wajah mereka. Seandainya ada yang lewat dekat merek4 maka

pasti akan mengetatruinya lantaran baunya kulit mereka.

Kemudian mereka merasa haus, maka meminta minum, lalu
diberikan kepada mereka cairan mendidih yang telah mencapai

puncak panasnya, yang jika mendekat maka terbakarlatr wajatr

zts HR At-Tirmidzi dalam bab: Sifat Jahouom (2586), ia berkata, "Hadits in ghtib
(asing), dan AMullah bin Yasar tidak diketahui kecuali dalam hadits ini." An-
Nasa'i dalart Sunot Al Kubra (11263), Ahmad dalam Musnad (5D65), Al Hakim
dalam Al Musta&ak Ql35l), ia berkata, 'tladits ini shahih menurut Muslim dan

telah disepakati oleh Adz-Dzahabi." Serta Al Baghawi dalam Syarh As-Sunnah
(tsD43).
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mer€ka lantaran panasnya cairan tersebut. Daging dan kulit
wajatr merelo meleleh.2l6

Taknil firman Allah: 3.fii 5i, Mhronan yang paling
buruh)

Allatl Ta'ala berfirman: Sejelek-jelek minuman adalah yang

diberikan kepada orang-oftmg "halim di Jahanam.

Tatrwit fiman Allah: 6nj a:Ui @on tempat isthahat
yarrgpaling jelek)

Allah Ta'ala berfirman: Neraka yang telah Kami persiapkan

bagi orang-orang yang zhalim adalah tempat peristirahatan yang jelek.

Lafazh ,i-lfiit dalam bahasa Arab bermakna t€mpat bersandar.

Dikatakan 'c.if2yjika aku bersandar, selagaimana ryair berikut ini:

urL:t :rt? d\'ofr ,5 rf'.j.;gt d a6
"Perempntan itu berkata sambil bersandu, 'Tidak adokoh seorang

pemuda yang menunj ukkon orolg-orang itu mem$ u paso pada aw al
wa&tt Dhw\r.flrt

2t6

217
Ib,nu Katsir dalan tafth (9/134).
Bait-qrair ini disebrrkan oleh Ibnu Mandur dalam Lisut Al Arab (513253),bab:

tP M ia tidak menisbatkanqra kepada siapa prm. Disehdon dengan sedikit
perbedaan dalam lafazhnya:

,;"iat oit! ;jtu. Ort & V Si tt 6ar i;rt:t
Makna lafi JrLi r.lf;j adalall .*"fr-i ihr seirdiri, sct€lah b€rsinar dan

rnasuk waktu Dhuba. Ada yang b€rl<ata, "Awal Dhuh4 smeai ke tengatr hari,
hingga hilanpya matahari selcitar se,perlima siang." Lisot Al Arab (5R252,
32s3).
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Maksudnya adalah bersandar di tempat peristiratratannya.

Dikatakan ,E!j, dll6i jrv*dia berbaring di tempat peristirahatannya
dan tidak bisa tidur, maka dia dinamakan .;iii, ss6agaimana dikatakan:

Li*'qtarq.* ok ry; #tL)U..l' it
"Malam telah temaram, dan aht bermalam tanpa terpejam,

sealran-akan ada sesuatu yang mengganjal mataht.,ar8

Jika asal kalimarrya adalah,;irlr maca dikatakan 6b; +Li4ii
Mujatrid menakwilkan firman Allah, Vn; aiq ,,Dan tempat

istirahat yang paling jelelc," dengan arti, ..Sejelek-jelek tempat
berkumpul." Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23116. Mtrhammad bin Aff menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada l@rni, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lorni, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada karni, semua dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, tfr;; ,,Tempat

istirahat," ia berkata, "Malsudnya adalah tempat
berkurrrpul.'2le

23117. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ma'mar
menceritakan kepada k {- dari Al-L,aits, dari Mujatrid,
mengenai firman AIlalL 6,i;afq "Dan tempat istirahat

2rt Bait syair dari qasidah Abu Dzu'aib tentang satrabatrla yang tewas di medan
perang. Bait setelahnya yaitu:

&!'i$l' cfr sgtt p ,{"k,rytvi ofit,
Lilrat Diwan Al Hudzaili Oal. 104), Abu ubaidatr dalam Majaz Ar eur'an
(l/400), Syoh Slowahid Al Mughni QR4), Al Mawardi dalan An-Nukat wo Al
'Uytn Q/304), dan Az-brjaj dalam Ma,oi Al et'an ef282).zt' Mujahid dalam tafsir $al. 446), Ibnu Abi llatim dalam tatsb (7D356), Al
Mawardi dalam A*Nukat wa Al 'tJytn (31303), Al Baghawi daram Ma'arim At-
Taruil (31565), dan Abu Ja far An-Nahhas dalatrr Ma,ani At etr'an (31234).
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Wrg WIW jelef ia berkata, "ldaksrdnya adalah tempat

trerkumpul.'20

23118. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang sama

Alar tidak tahu bahwa lafazh .rri,]It dalam bahasa Arab artinya

berktrmpul, karena iit-i,i1r benrazan J(At,yaitu berasal dari lafazh
jir 

"tu" 
6ilr.

ooa

$AU{Cyg.gfiWgJ(6$'ty
€D j;

nsesnngguhny a nrrlelru- ymrg berhnm ilm furmal slrolilr,
tentulahl<mrri fidak al<m mrrlryia,ryial<m Nhok orffiig

yorrg malffi(flo) ilengcnyotgbdi."
(Qs. AlIGhff [18]:30)

Allah Ta'ala berfirnan: Sesunggubryra mereka yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nyq sema beramal dengan penuh ketaatan

kepada AUah dan menjauhi larangan-Nya, tidak akan Kami sia-siakan

arnalan merekq akan tetapi akan Kami balas ketaatan dan amalan

tersebut dengan surga Adn yang mengalir di bawatrrya sungai-sungai.

Jika ada yang berkata, "Di mrna klubu bl y*g pertama?"

Jawabann adalah: Boleh jadi thabo-rya adalah firman Allall
iA'bA';A'd{(lr.ti"ggu makna ayat tersebut yaitu, Kami

^ Ibid



SarahAlKahli

tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka yang berbuat shalih.

Kemudian meninggalkan ayat yang pertama dan berprjak pada ayat

yang kedua dengan maksud sebagai pengulangan, sebagaimana firman

Allah, *)q.fri iiaf 66&:t- "Mereka bertanya kepadamu

tentang berperang di bulan Muharram." (Qs. Al Baqarah l2): 217)
yang maknanya tentang perang pada bulan tersebut, dengan jalan

pengulangan. Sebagaimana syair berikut ini:

"'€;r;t ;'; " ou Jtl l;;ht 4a;r u1

Diriwayatkan: ej. Boleh jadi GJt:,6;fr1;bermacna
balasan, sehingga makna ayat tersebut adalatr, sesungguhnya mereka

yang mengerjakan amalan shalih, tidak akan Kami sia-sakan

amalarurya. Jadi, huruf/a yang bermakna "maka" dihilangkan karena

ada lafazh uJt. fU"ngtin pula khabar-nya adalah gG&A,fAJ
"Merelra intai (orang-orang yand bagi merekn ,urgo Adn," sehingga

maknany4 sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shalih

akan mendapa&an swga Adn.

ooo

u 3sG bg'riri'#Ji # ec; 9i & l,iii

6i;,='rx;itlie
"Mqela ifiLlah (orang.orang ydng) bogi merela nnga Adn,

mengalir rungai.rungai dibawalmya; dalam nnga iht
msel<a dihiasi ilmgan gelmrg nas dmt nrsela memalai

22t Al Farra dalarrr Ma'ani At Qur'an Qtl4}),Ibnu Athiyah dalan Al Muhurar Al
Wajiz (31510), dan Ibnu Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (71170).

S;*r g V:r'{! {fii, q3i i if- cy-',,:,:$ 1-,O5

-

.t :<: .
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paluimrhiicr ilarri wtoMus dmtcful, *ilurynseka
drrdrrksarnhl trrsorrrilrn di orras ilipoir'ilipt yorrrg inddu
Ihttah eahalr yorrg *}lodlbtradrlrarya, dm t*mgt ifirahar

yorrginrdaLn (Qs. AlIGhft [18]:31)

Allah Ta,alaberfirman: orang-orang yang beriman dan beramal

shalih akan mendapatkan surga AdD, yakni kebrm-kebrm t€tnpat t'nggal

merekadi alfiirat"

'#Ji?*,Dci *Mengalir swrgai-sungai di bawalnln,"

makzudnya adaab mengalir sungai-sungai di antara kaki mereka

Tat(wil fmen AIIeh: iy n @i baoalnya)

n{aUanya adalalq di bawah dan di antara kaki mereka

$rga itu mereka dihiasi

mercka me,makai perhiamn

l.rrtazh.pri.lr mempakan bentuk jamak dai 1t i,,1t

Tskwit frman Allrh: {nn(Pfu-3fr1 @an ncreka

nernafoipkoiut hiiaa dafi sfira halus)

l^lfaz/n r^ti--lr menrpakan bettuk jamalg seaangtan betfuk

tunggalq'a adalah zi1l,,yaitu kain sutra yang tipis, dan 6t:i'lt adalatr

kain sutra yang tebal' Dikatakan bahwa $rleJ"1t adalah kain sura itu

sendiri, seperti p€*daan Al lvlarqasy berihrt ini:

6q.f* gri"tt'67f: i|'f.gt',#-d;

#n3t6Aa.:"fi 
*My

dengan Srt*S mos." Ua<suArya adalah,

dari gelang-gelang ernas.
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"I(amt lihat perempuan-peremlnam itu sesekali memakai baju
kebesm*t, baju sura yang tebal, yang memmjukkan kedudukannya.,w

Takrivil liman Auah: *$hi:*WAg-J gedans mereho
duduh sambil bersandar di otas dipandipan yong indah)

Allah berfirman: Di dalam surga mereka duduk bersandar di
atas dipan-dipan yang indalr, )Naitu tempat tidur yang putih bercatraya.

Benttrk tunggalnya adalatt

ittt:2B

.,Jsrrtrr r,tla; o-nti

L<J-$, sebagaimana syair beriktrt

6t ;L Ft e',j;, $rl-xn

"Pipi itu kerinS dalam prjalanan hingga seakan-akan dia melewati
dipandipan yang berkilouan' na

Juga perkataan Al A'sya berikut ini:

:[.bjl,*jG"q v,i iv;s otjlt;.
"Di antara ruang-ru(mg itu don sebelah yang menutupfurya.

Serta antara dipan-dipan itu ada perabotan rumah'zzs

Tidak kami temukan dalam Diwot Al Moqisyin yang besar dan yang kecil.
Dzu Rimah adalah Ghailan bin Uqbatr Al Adawi.
Bait E/air ini dari qashidahyangpanjang.Redaksi awalnya yaitu:

di $ja\t ctr )i:,b. ik lf |:9,; s!t!-t ul

363).
Bait syair panjang yang di dalamnya berisi pujian kepada dirinya sendiri.

y4 .gt-rLr J" if ,s:l6 u €l-\,y'kt
€:W,# 14 ;:tjfu ':e f *,f'ai'+,!ii

Lthat Ad- Diwan (hal. 50).

xn
28
ZU
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Pendapat kanri mengenai hal ini sesuai dengan p€rn)'ataan para

ahli tafsir. Mereka Srang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23119. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabar$g kepada l<ami dari Qatadah, mengenai finnan

Allalu 63*ig "Di atas diponiipn lnng btdah," ia
berkat4 "Maksudnya adalah yang bersinar- Ma'mar dan yang

lain b€rkat4 'Tempat tidur yang bersinar'.''26

Talvil firman Allrh: l$re @ilah pahola wrg sebaik-

baiknya)

Allah berfirman: Sebaik-baik pahala adalah surga Adn'

sebagaimana telah dijelaskan oleh Allab bahwa surga tersebut

disediakan bagi mereka yang beriman dan beramal sttalih.

Fiman AllalL (fi;3;,:'4"Dan tempat istirahat lwrg indah"

maksudnya adalalu sebaik-baik tempat bersandar di surga An{
sebagaimana telah dijelaskan sifat-sifatnya oleh Allah dalarn ayat ini.

Firman Allah, €ij i1f'';, f il-rya dijadikan mu'annats,

karena Uermatna, dan sebaik-baik dipan utuk tempat istirahat. Jika

lafaztrnya dengan bentuk mudzakkor, maka itu juga benar, lantaran

lafazh;-it, dan ',L.rsebab orang Arab memasukkan lafazh tersebut ke

dalam perkataan mereka untuk menunjgkkan pujian dan celaarU bukan

rmtuk f il. Oleh sebab rtu, bisa dijadikan ,mt'annots daln mdzakks,

atau dalam bentuk tunggal, meskiprm disambung dengan mutsaruna alan

jamak.

% Ifi- Al Bulfiili dalam bab: Bid Al Khalq, pembahasan t€ntang Shifah Al Jonah
Amata Mathluqah (no 8), AMurrazzaq dalm ta$ir Q1333), dan Ibnu Hajar

dalnnFdhAl tui(6821).
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W;, *, fi qni a( ffirg@ 6_,, eiW
"6 iirA';E 4?#- 36r; 5 3g@ f qtL,(6)

iiry;<c,{)4Ki
uD an beril<frrilah lnpada mseka sebuah prtunpornam itua

qang lnki.laki. I<ani iadil<an bagi seorang di antma
l<eduorrya (yarrg lrof*) &n buah l<ebwr. drJggw dan Kami

l<elilingil<eihnl<cfun iat dengan pohon pohonl,nnntfl dnn di
mrtma le&M l<ebun iat Kami hr.tatl<nn ladang. Ke&n knh

l<chn itu menglwsill<flr.fualvryd, dml<ebun itu tiadfl
lctnangbu.ahnya sedikit pun, dmtl<an i atirl<flr. zungai

ilicelah.celah l<e&nl<ebun iau Dan ilia mernfurryai
l<elay am y dng b es m, makfl ia bql<nta lnp odo luw army a

(yarng nnrl<min) letikflbucalap.calap dmgon dio, ,Hartalcu

lebih bor.y ak dmipada hmtmw dm pmgil<ut pengil<utl<u
lebih lqtat'.' (Qs. Al I(ahft [18]: 32.341

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: ya Muhammad,
buaflah bagi mereka (orang-orang musyrik) yang meminta kepadamu
untuk mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi
dan sore.-mengharapkan ridha-Nya.if ,,Sebuah perumpamaan,,,
seperti, i*Vit6:;6!, uDua orang taki-laki. Kami jadikan
bagi seorang di antara keduanya (yang kofir) dua buah kebun anggur."
Maksudnya adalah, Kami jadikan bagi keduanya kebun anggur. lil(.'ri:)

S{i "Dan Kami trelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon
hrma." Maksudnya adalah, Kami kelilingi dua kebun ini dengan
pohon kunna.
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Tatrwil firman Allah: C;W.W @an di antara kedua
kebun itu Kami budhan ladkg)

Allah berfirman: Kami jadikan ladang di antara dua kebun itu.

Talcwit fiman Anah: Wl aC 6*i($ ?x"aoo buah
kebun itu menghasilkan buahnya)

Allah berfirman: Kedua kebun tersebut menghasilkan buah dan

tanaman yang ada di dalamny4 berupa pohon kurma anggur, dan

berbagai jenis tanaman.

Latazh Lik aslinya adalatr ..pi A* orang Arab terkadang

menggunakan r"k r-t * bentuk tunggal.

Ar-Raj az pemah bersenandung :

,k)ittrr; L3uk ,.rzt) ;Y-,&, { e
"Pada fu;r, kaHnya *raop* ,*u persendian, keduanya dibarengi

dengan s atu t amb ahan.' 227

Maksud lafazh 'c-k adalatr ljk. Jika disandarkan (idhafah)

kepada ma'rifah, maka boletr-deng tr rF j,)^J,Lik, ir.rlu /i'ildalam
bentuk tunggal atau jarnak.

Takwil firman Allah: ii#'S-t<Oo" kebun itu tiada
kurang buahnya sedikit pun)

Allah berfirman: Tidak berkurang sedikit pur karena dimakan,
bahkan semakin berbuatr dengan sempurna.

Al Farra dalam Ma'sti ll Qtr'an Qll42), ia berdalil denganny4 bahwa lafazh
LJf maksudnya adalah Elt.
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l*rfazinyang s€makna dengan itu adalah ucapan 'b tlfil'r;rrt'fo
jika mengrrangi haknya, sebagaimana syair berikut ini:28

4Y tP ,5!tht i:S ,si ,54 ,s;t 'k d! ,#
"Hutaht berhrang sekia n, dan mengalahkan tanganht. Allah-lah

yang mengalahkawrln, Dia Matn Pemerung.'ae

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpexdapat de,mikian menyebutkan riwayat

berihil ini:

23120. Bisyr menceritakan k€pada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lemi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lorni dari Qatadalq mengenai firman /Jll*r,#'rft
$Lr"Dan kcbun itu tiodo hoang buahny sediktt pun," ia
berkate "Maksudnya adalab tidak mengrrangi sedikit pr-.'30

Talrnil firman Allah: #$frr(Ft @an Kami alhhan

sungai di celah<elah hedua hcbm itu)

Allah Ta'ala berfirman: IGmi alirkan sungai melalui dua kebun

tersebu! yakni di antarapepohonanny4 dan di antarakeduanya adalatl

stmgai.

Dilratakan t$t dengan tasydid pada huruf i,m, karena

mengalirnya tersebut pada semua sungai, yaitu dengan menambatrkan

aimya sehingga mengalir satu sama lain.

FdmbinAlAlaf.
Bait s1'air ini t€rdiri dari sembilan bait ymg dilmomkm oleh Fat'an bin Al Ataf
dalm krryule bait q,aimf,a Lfrril Mqiu Al Qu'on (11402) daa Al Honasah
(ute).
Ibnu Abi }Iatim dalam ta6ir (712361).

u
u)



Talrwil liman Attah: 1i'it6(S fo""
hekayoon yang besar)

TddrArt:Itu}rli

dio mempunyai

Ahli qira'at berbeda pendapat dalam bacaan ayat tersebut.

Mayoritas ahli qira'at Hijudan Irak me,mbacanya *frt6?t
dengan dhammahpada huruf tsa dan mim.ar

Ahli qir a' at juga berselisih tentang malcnanya

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Dia memiliki
emas danperak.

Mereka berkat4 *Itulah maksud lafah,;ilIkekayaan yang

besar', karena hartanya berbuah dan berkembang, yalrri bertambah

banyak." Mereka yang berpendapat dernikian riwayat-
riwayat berikut ini:

23121. Muhammad bin Arr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hadts me,lrceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lerri, sernua dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allab F';t <rV,
"Dan dia memptnyai kekoyaan yong besar," ia berkata,

"Makzudnya adalah emas dan perak." Mengenai firman Allalt
o;A "h*to kekayaawtya," (Qs.Al I(abfi [18]: a2). ia berkat4

"itu juga emas dan perak."232

23122. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ashim membacanya l.'i o(.t t*.'+tt denganfahahhuruf rsa dan mim. Abu
Amr membacanya"fi deng1ri.dlranman W;a:uf rsa dan sulan hwuf ryim. Inl
merupakan bentuk jamak drrii,p.Ulama lainnya membacanya 'p ,$r.'lr--tt
dengan dhammahpadahuruf asa dan mim.Lrhat Hujjah Al Qira'at $a1.416). '
Mujahid dalam tafsir (447), Abdwrazaq 6u1ra +aftir Q/335), dan Ibnu Abi
Hatim dalam tafsir (l).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, me,ngenai firman

Allalt li "Krkoy*, yotg besu," ia berkat4, "Maksudnya

adalah emas danperak.'

Ia berkat4 "Dalam firman Allab 
"AL;V 

'Dan hota
., kckoyaomya dibinasakan', yrrdr ayat ke 42 darl surah Al

Kahfi, jugayang dimaksud adalah erras dan Perak.'23s

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatr harta

yang banyak dari berbagai jenis harta Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23123. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Qasim kepada lomi, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Hannu dari Sa'id bin Abi Al
Arubah, dari Qatadab, ia mengatakan batrwa Ibnu Abbas

mernbaca F5t5(, dengan dlrorrrralr,lalu ia berkomentar,
*Berbagai macam jenis harta"&

23124. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai finman Allah, tr\<;?,
"Dan dia mempmlni kekry,ao, yutg besar," ia berkat4

"Maksudnya adalah lrarta:a3'

23125. Bisyr menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kqada kami dari Qatadalu mengenai firman AllalL ';t6V,

f "Dan dia mempwryni keka),oott lnng besar," ia berkata,

"Maksrdnya adalah dari semua jenis harta"a6

tt' Ibid.u Ibnu Abi llatim dalm trAir 02361).Bt lbid.e Ibnu Hallr &ln Fah Al B@i (A46).
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23126. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kepda kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Allah, *A$i"Dan hmta kckryaannya dibinasakan," ia

berkata, aMuLs.rdoyu adalah dari semua jenis harta."237

23121. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami,dari Mamar, dari Qatadah, ia

berkata, "Maksud lafazh./il adalah semua jenis harta. Setiap

harta yang terkurnpul dapat disebut 
'-1J, 

meskipun dari jenis

buah-buatran atau harta lainnya'# E

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah yang

asal. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut

ini:

23128. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman Allalr" tr\<rg "Dan dia mempunyai

lrekayaan yang besw, " ia- berkata, "Maksudnya adalah asal

buatr-buahan 
"A4; 

'Don horta kekayaannya

dibinasakani Makiudnya adalah dengan yang asal."23e

Seakan-akan mereka yang mengartikan bahwa maksudnya

adalatr macam-macarn harta berpendapat bahwa lafazhrj merupakan

bentuk jamak dari 1t3, seperti ,./Kll jamaknya adalah .3. a* .;r;*ir
bentuk jamaknya 

"dulil, .&.
Sebagian membacanya sesuai dengan pendapat ini, yaitu |-1,i,

dengan dhammah pada huruf /sa dan suhtn padzhwuf mim.

237 Abdtxrarraqdalam taftir (2/335).
88 lbid
23e Ibnu Abi Hatim dalam ta$ir (72361) dari Abi Yazid Al Madani.
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Sementara itq maksudnf adalah dengan dhannmoh,hanya saja
ia mengunakan suhm karena wfirk meringarkan, tapi ada
kemrurgkinan maksudnya adalah jamak daria;S sebagaimana l*-;.ir
jarnaknya adalatr (ib.

Sebagian ahli Madinah *It63, *Dan dia
memptmyai kcksyaan yang beso" d€,ngan fatlah pada huruf fsa dan
mim yangberarti jarnak dari'ijir sebagaimana z*-atjamaknya adalatr
,"t.

- Bacaan yang paling bemar menunrtku adalah yang membaca

f 5 5?2 derrg{r hamkat dt an rnolr pada hruf lsa dan mim, y,arena

adarya kesepakatan ulama (Uma) mengenai qira'at tersebut, meskipun
itu merupakan bentuk jartak dari .1tJ, seeerti Vt-i(lt yang belrtuk
jamatcnya.duluh q3.

Firman Allab 5t 6V, @ *tttgcfir,, Don r<anri atirkan
sungai di celah-celah kehn kebun itra Dan dia mem1runlni " yakni dari
keduanya dN tr yang dimdksud &ri kebrm mereka adalah berbagai

macam buah-buahan, dan hal ini jelas bag 1lang mendapatkan taufik
dalam memahami ayat ini.

Firman Auah, $;, )46frf) yA U i*Vi$f*
€;W. "Kani jadikan bagt sioring di anfoa kcdtnnya (yang kofir)

dru bruh kcbun anggw don l{ami kclilingi ke&n kebun itu dengan
pohon-pohon hrma don di antua kc&n kckfi, itu Kamri bwtkan
ladmg" maksudnya adalah, dari pohon kurma dan anggtr. Tanaman
tersebut menghasilkan buah-buahan untukqra.

Firman Allah, $24';r4r$I-X(i*uoto ia berkata kepada

ka,n'annya (yang muhnin) kctika bercakapcakap dengan dia,"
adalall yang telah Kami berikan kepadanya dua kebun

anggur itu berkata kepada kawannya yang tidak memiliki hart4 'j4'6
git|fti1L "Hotaht lebih banyak dqiwda hotamu don

pengifut-pengifutfu lebih htot." Maksrdnya aku lebih ktrat
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pengikutnya dan lebih banyak keluarganya. Sebagaimana perkataan

Uyainah dan Al Aqra kepada Rasulullah SAW, "Kami adatah pemuka

Arab dan kami adalah tuan tanah, maka singkirkan Salman, Hubab, dan

Shuhaib dari Kami." Sebagai bentuk pengfuinaan kepada mereka dan

unttrk menrmjukkan superioritas me,reka Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

23129. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaz:id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman /-Jllahr4f]i)-76t
6t'ifr<(,i4'j$"6i:tAX"Makntaberkatatrepada

kmttannya (yang mubnin) letiko bercakoycakap dengan dia,

'Hartaku lebih banyak doipado hartonu dan pengila*
pengihttht lebih htat'." la berkata, "Demi Allah, itu
merupakan angan-angannya orang &rhaka, 'banyak harta dan

banyak pengilut'.''ao

ooo

@'iJ * )i E ;\ Lfrii J(, 
"-,fr-?p 

;, rig J-7,
t*,G:t C{ q $rL 

" 
S tJj'^43'itAi'l[t US

@r,uJ
uDan dia memastilil<efuwrya senfrrrdl<a{r d.ia zlulim

tshodap dirirrya sendirit i4 be.rl<atq' Aku kira l<cbun ini
fidflk al<frrr bhusa selon*lonwtya Dan aku ddak mengira
Kiamf,t ifl.l o,l<f,n ilatnng, fu" iilrf, sekdranyo akulretrtalil<ar.

l<epddf,Tuhf,rrku, pasti aku al<fln mendapul<m tampdt

I 24o Ibnu Katsir dalam tafsir (9t136\.
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l<entfuliyantgbbih&rdikdcripadaloebwvlebrmial-'
(Qs. AlIGhft E8l:35.361

Allah Ta'ala berfirman: Apa yang telah Kami jadikan baginya
dua kebun anggur ifi {'.L'g$ "Don dia menastki kcbunrqq,"
yaitu kebrmnya .r-,{r-iJ)t ft "sedangkan dia zlnlim terhodop
dirinya sendiri, " dengan kelofirannya terhadap Hari Kebangkitan, raglr
terhadap Hari Kiamat, dan lupa akan tempat kerrbalinya kepada Allah.
Oleh karena itq baginya kernurkaan dari Allah dan siksa yang pdih.

Talrwit fiman Nlah: tl e E;\?SA:V,'le 0a berhata,

'Ahu hira kcbun ini tidtk afun binosa selan*lananyo')

Allah Ta'ala berkata: Ketika dia melihat kebunnya dan apa yang

terdapat di dalamnya, berupa pepohonan buah-buahan dan sungai yang

mengalir, dia berkata, *Aku kira kebrm ini tidak akan pematr binasq
hancur, dan rusak." Ucapan ini menunjukkan keragrran bahwa Allahlah
terrpat kembali.

Aku tidak mengira bahwa I{ari Kiamat, tempat manusia akan

dikumpulkan, dan yang Allah janjikan kepada makhltrk-Nya, akan

terjadi, kemudian berangan-angan yang lain l<arena keraguannya, maka

Allah berfirrran: ;S JLLti o{-r"O*, jika sekiranya aht kembatikon

lrepada Tutunfu.'iDiutidak yakin bahwa dia akan kembali. tt :l'i*
Wl'r?4*Pasti aht akon mendaptkan tempat kcmbati yong tebih

baik daripada kcbun-kcbun itu." Makzudnya adalah, aku akan

mandapatkan yang lebih baik dari kebunku di sisi Allah jika aku

dikembalikan kepada-Nya Ia berkata, "Aku tidak akan diberi kebun ini
kecuali aku akan mendapatkan yang lebih baik di sisi-Nya jika aku

dikembalikan kepada-Nya"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:
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23130. Yunus menceritakan kepadaku,

mengabarkan kePada kami, ia
ia berkata: Ibnu Wahab

berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, 

":;'6'i'Ai"iitgS 
"Dan atu tidak

mengira Kiamat itu akan datang," ia berkata" "Maksudnya

adalah keraguan."

Ia lalu berkata, " di 'Dan- iika seprarya', dan memang

demikian' W q'f''icl ;s JLL'j'Atat trembati-tran

lrepada Tuhanlat, pasti oht akan mendapatkan tempat kembali

yang lebih baik daripada kebun-kebun itu'. Allatl tidak akan

memberikan kebun ini kecuali aku akan mendapatkan di sisi-

Nya yang lebih baik.'2ar

23131. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai fi*uq Allah, .b?t
.Jiiui 

@ rliJ*+" ''inlt"ui6 -,.-r-;l)i ';rr$
,,;l-l'ilAi*Dan dia memasuki lebunnya sedangkan dia

zhalim terlndap dirinya sendiri; ia berkata, 'Aht kira kebun

ini tidak akan binosa selama-larnanya. Dan aht tidak mengira

Kiamat itu alan datong'." Iaberkata, "Maksudnya adalah,

kafir atas nikmat Allah, mendustakan keberadaan Hari Akhir,

dan berangan-angan kepada Allah."242

ooo

24t Ibnu Athiyatr dalam Al Muhort Al Waiiz Ql5l7)'
242 Ibnu ebiHatim dalam afsir QD36l), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur

(5/3 90), dan Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (hd' I 045)'

il-E'r:rl7ii,-, ';w€}t6 6;r?
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"Kaw armg a (y ang nniolnhi Wa lcepailnrya, sedms*ar.
dia bu calap. cal<ap ilengamy q,' Apakrrh l<frrru l<flfir ilangan
(Tulwn) yang menciptal<arr'l<frrw dffi tnwh lcrlrwdian dmi
setetesairmani,laluDltanrr,njadil<anl<fr nruseorcmglaki.laki
yolr.g sempurrut?' Tetapi alcu (pucayabahwa) Dialah Nlah,

Tuhrai<u ilfrrJ aku dnok nenpel.lselilai<trr *orang purt
dengan Tuhanlcu'.' (Qs. AIKahft [18]: 37.38)

Allah Ta'alaberfirman: Orang yang memiliki dua kebwr itu
berkata kepada kawanryra yang lebih sedikit harta dan anaknya.

Firman Allalt f:4$36 "sedangkon dia bercakapcakap
dengawtya, " maksudnya adalab Dia berbicara kepadanya

Firman Atlalr V|u,iiL"5\:rj{i "Apkoh kamu kafir
dengan (hhan) yang merciptakan kmnu dqi tonah," maksrrdnya

adalah, bapaknnl Adar& diciptakan dari tanah. Dan # *?
"Kemudian dui setetes air moni," maksudnya adalah, kemudian

diciptakan dari air mani laki-laki dan perempuan.

Firman AllalL fi ;j;rf "Ialu Da menjadikan kamu seor(mg

laki-laki yang semlrurrw." Maksudnya adalah, kemudian menjadikan

kamu manusia, laki-laki yang sempuma Ia berkate "Apakatr kamu

akan ingkar dengan yang telah menciptakanmu, bahwa Dia akan

mengembalikanmu menjadi _makhluk yang baru setelatr kamu menjadi

debu?" Daq iStAllW *Tetapi aht (percaya batm,a) Dialah
Allah, Tulwnht," maksudnya adalah, sedangkan aku tidak akan

*:gp"+-i Tuhanku, dan mengucapkan, *Dialah Tuhanku." '${i
l1-lg/, "Dan afu tidak memprcrsehttukan seorang pun dengan

Tuhanht."

Terdapat aratr yang berbeda dalam bacaan ayat tersebut:
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Yakni ;;hr'1j',A dengan tasydid pada huruf mtn dan
menghilangkan huruf alif keika, membacanya dengan disambrmg
sebagaimana dikatakan 'fri-i. Jadi, dihilangkan huruf alif-nya d;rri
lafazh rr'f. ni merupakan iuru sebagian besar atrli qira'at*ak.

Sedangkan dalam keadaan waqf (berhenti), semua abli qira'ot
membacanya dengan menyebutkan ht:r:rfi alif,, dan hunrf mrn &-tasydid-
kan karena di-idgham-kat pada}r3, yaitu diamnya huruf nwn yarr1
berada pada rJI karena hilangnya himzah pada El lafazh. Jika berhenti
pada lwmzah tersebut maka hunrf a/y'yang berada pada lafazh r-r'f af<an

nampak.

Dikatakan t-Ki tcarena dalam keadaan waqafhrxuf alifter:rctrrrt
ada dan tidak dihilangkan.

Sebagian ahli qira'at Hiju membacanya t--i<t
menetapkan huruf alif kfika waqaf atant waslnl,243 &n
memang diucapkan kfiusus dalam syair:2*

6ralr -.uri t' ''*l $?ual;lJt -;,*- 6

"Aht adalah tonggakkehtwga, rnaka kenalilah aht sebagai Wry
terpuj i, yang mere guk b erbagai kcmuliaan,zas

Dengan menetapkan huruf alif, sedarrgy.ai itu bukan bahasa
yang fasih.

Nafi dalam riwayat Isma'il dan Ibnu amir uj hr y tK dengan mene*ryltsn alif
ketil<awashal. Ulama png lain membacanya tj$ aerigan tanpa hunrf a/i/ketika
washal. Semua sepakat membacanya dengan i"qd dan alif. Lihar. Hujjah At
Qira'at (hal.4l7).
Hamid bin Harits bin Mujdil adalah penyair Islami dari Damaskus, dan termasuk
pasukan Qahthan. Ia juga pernah diangkat menjadi polisi pada masa yazid bin
Mu'awiyah. Lihat biografinya dalam Al Aghani (l9Dl2-216, 24D7, 3g).
Ibnu Manztrur dalara Tahdzib At-Tuilih Dimasyq ti lbni Asa6r (4/2160), Ibmu
7-arfialah dalam Hujjah Al Qira'ah (hal. 417), Az-Zujaj dalarr Ma'oti Ar etr'ut
(3n8T,Ibnu Katsir dalam taftir (10/405), dan Ibnu Jauzi dalam zad Al Masb
(str4/.).

dengan

itu jika
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Qira'at yag slurtih menurut kmd adalah )'ang kami

riwayatkan dai orangormg kah 1laiu meng[ilangkan huruf aldpb
lafazh 4 ketika dibaca waslul dan menetrykannya ketika dibaca

woql:

oo0

6t3oI'6UvI 'ij,{,gi {iu, ifr ,!r4 iW"',f$,
6;SU,rt+fi

oDur nrrzry@ l@w dilak @al<m wa*tu r@w
menasilci kr/aurrru+ aficsya aAMh lu quruon illa Ullah

(snngguh orrrrs kchenilak Ailoh *ntw, ini tr:nruiud, tiailo
kelnfifrt kerr ali Arlrrryg@ prlrtaongurr Nlah)' . Selcircnya

l<arru orlrgQ ala.l&h srdildt drriarnrn. ilalorlnlwllrrr-ta drat

lrrurllrrrarlu' (Qs. AlIGhff [18]:39)

Allah Ta'ala berfirman: Ketika kamu masuk kebunmu, dan apa

yang kamu lihat membuamu h€ran' maka tidal*ah kamu berkata, "Apa

yang Allah kelrendaki maka akm teddi."

Jika ayat tersebut ma*naq'a adalah seperti yang kami katakan,

maka lafazh 6 menjadi modarb karena danya f il yang disandarkan

kepada Allatr, yaitu ,rf dm jaurabnya boteh dibuang karena makna ayat

tersebut sudatr diketahui, sebagaimanadalam firman Allah, €frfi b9

A1'$ \f*|ifi o1 -Matcaiika konu dawt membua lubang di bumi- "
(Qs. Al An'aan [6]: 35). Dalam ayat ini, jawab dai syarat yang ada

dihilangkan karena maknanya telah dipattami.

Se@gian ahti bahasa Arab mengAakan bahwa lafaztr ti dalam

firman AllalL iir rrf r; kedrdukmnya marfu' dengan meniadakan 14,

seakan-akan dikatataq ".Xiamukatakan, 'Ia sesgai kehendak Allah'."



Toltsir Ath:I\abcri

Mengenai uyut, l! lt i,j | "tiodo kchtatan lcecuali dengan

pertolongan Allah", yakni, "Tidak ada kekuatan dalam usaha kita untuk

taat kepada Allah, kecuali dengan pertolongan-Nya."246

Takrril firman Allah: fito$Y "U iA6 pjS ol$ekiranya
kamu anggap ahu lebih sedihit furimu dalam hol harta dan

heturwtan)

lni merupakan perkataan orang mukmin yang tidak memiliki
harta dan keluarg4 sebagaimana yang dimiliki oleh pemilik dua kebun,

seperti Salman, Shuhaib, dan Khabab

Dil€takan batrwa orang mulcrnin berkata kepada oftulg kafir, 'Tika

engkau melihat hartaku dan analku lebih sedikit dari harta dan anakrnu."

Bila lafazh uf A3aarc" sandararl maka .1ii Ue*ea.ra,*un manshub.

Itulah cara baca kami, yang mertrpakan bacaan ahli qira'at selunrh

negeri. Bila lafaztr Uf ASaA*an isim, mala, $( b".k"dud,rkun marfu'.

ooo

G6e: Wl;jja* ie? *j- 6 a; 6
,{''*4 ;fb 6;, t;3U'eiil @ W6*;'4 [3i

@rtt
"Mdkanailah.rrudalwtTuhnril<ural<ar.menbqikcpadaku

(lnb*r) yurglebihbdk dnri eddnbfutww (ini); dmt
rrudah.rrudahm Dio mengirhl<nn ketentuan (pe*) dmi
lmrsrtlnpadol@knww; hingga (l<ebm iar) meniadi tanah

ycrnglicry dtau aifiuyomerri,,adi surutl<e dalam tanah, mal<fl

'* Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'an Qtl45) dan Az-Zujaj dalam Ma'ani Al
Qn'an(3D88).



SurclrAll(ahf

selqli.lqli l<mrru frdak dapt nwnenud<&uvy a hgi."
(Qs. AI IGhff [18J: 40.41)

Allah memberitakan tentang perkataan oftrng yang beriman
(percaya) akan Hari Kebangkitan kepada orang kafir yang ingkar akan

Hari Kiama! *Jika kamu melihat hafta dan analdnr di dunia
lebih sedikit, semoga Allah memberikanku yang lebih baik dari
kebunmu."

Firman AllalL W J;jj "Dan mudah-mudolnn Dia
mengirimkan letentuan (pettr) dni langit kepada kcbunmu."
Maksudnya adalah kebun milik orang kafir yang berkata *Aku mengira
kebunku akan baik selamanya."

Firman Allah, ;3i'i(l;L "Ketentuan (petr) dmi langit."
Makzudnya adalah siksa yang dile,rnparkan dari langit. I*rfazh Ori..i.ir
adalah menrpakan bentuk jamak dariiit#,yakni yang dilemparkan.

Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat-
riwayat berikut ini:

23132. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami-dari Qatadah, mengenai firman AllalL W J;jj
ji.j,Ji 'i (l;L "Ddn mudah-mudahon Dia mengirimkan

kctentaan (Wtir) dori langit kcpada kcbunmu," ia berkata,

"Maksudnya adalah siksaan.'Q47

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D363),Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al uytn
Q1307), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31569),dan Ibnu Al Jauzi dalam
ZadAl Masir (31569).

j'



TSstuAlJr.:Ihn\mi

23133. Aku diberitatru dari Muhalrmad bin Yazid, dari Juwaibir, dari

Adh-Dhatrhak, ia berkata, "Makzudnya adalah siksa."248

23134. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allall ;3i'i6;:W j*3j "Dan

mudah+rudahon Dia mengirimkan kctentuan (petr) dori

langit kppada kcbunmu." Ia berkata" "Maksudnya adalah

siksa"

Ia juga mengatakan bahwa makna latazh il#.jr adalah takdir

yang telah ditetapkan oleh Allah.2ae

23135. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadalu dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, ia mengatakan

bahwa lafazh Clri*i.jr makzudnya adalah siksa.2so

23136. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, ;3i'i6;: "Ketentuan (petir)

dori langit," iaberkata, "Malsudnya adalah siksaan."2sl

Takwil fiman Atlah: 6':6* '# (Hingga ftebun ituJ

menjadi tanah yang licin)

Altah Ta'ala berfirman: Wahai lelaki, kebunmu akan menjadi

tanatr yang kering, yang tidak ada satu tanaman pun di atasny4

'ot Abu Ja'far An-Nahhas dalan Ma'ani Al Qur'anQn4q dan Ibnu Al Jauzi dalam
ZadAl MasbQl569).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (31569).
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uytn (31307).
Abdurrazzaq dalam tafsir (31335) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(3n54).

249
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semuanya lenyap. Tanaman dan pepohonan, kembali menjadi tanatl

yang tandus, liciru dan tidak ada terrpat rmhrk kaki berpijak di atasnya.

Tanaman juga tidak akan dapat tumbuh di atasnya.

23137. Bisyr menceritakan kqada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k:pud. kami dari Qatadall mengenai firman Allah, '4
€S: f-r* "Hingga (kebun itu) menjadi tanah yang lictYn," ia

berkata, "Maksudnya adalah, telatr dipanen semuanyq

sehingga tidak ada sedikit pun yang tertinggal."252

23138. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haljaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara

mengenai firman AllalL 63$* '# "Hingga (kebun itu)

menjadi tanah yang licin," ia berkata,-"Seperti gersang."2s3

23139. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman AllalL €y {a; '.;:i "Hingga (kcbun in)

rygniadi tanah yang licin,' ia beilaE" "I-afazh 6*; '4
6tr*, $| r:.ta:e adalah satu makna, yaitu tanah yang-tidak

ada safu p,- t"ou-an di atasnya.'2sa

Talrwil fiman Allah: (,;bl;36'CA J (Atau airnya meniadi

surut he dabm tanah)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D363).
As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (51394).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31307), dengan lafadt serupa tanpa

sanad, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31569).

E2
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Dikatakan: Atau aimya menyurut ke dalam. Allatr
mendudukftan jj$ yaitu masdtar pada tempat ytb isim fa'il,
sebagaimana syair berikut ini'255

, t.
u ji ti#t'a:llf, ,b €; i:rt" ;b

"I(udorq)a trr* *rrotopinya dengcttt berdiri di atas tiga kaki dan tali
pelana yang terlujur." 256

Maksudnya adalah ratapan.

Juga dalam syair berikut 'Ei'2s7

"VoT e,;s1* 6#g;:,iei
"Tumpahilah dengan air matanyayang mengalir

dan sambutlah dengan ratapan."2s9

Orang Arab memakai bentuk tunggal ]lt b"r*nu dengan
jamak dal mutsanna, serta memakai benfuk mudzakkar bersama

muannats danmudzak*or.Iaberkata ;* 16 atau jgol;6 dan ii o(,.

AmrbinKaltsum.
Bait syair ini terdapat dari mu'allaqnya, dan awalnya berbunyi:

€_.,X1' ,te ,F.ltt C**,6,!;r; \;Lll
ryWe i.r.ir u ri1 V)A,il?",,2;ai

Diriwayatkan juga syair tersebut dengan perbedaan sedikit lafazh:
tgl q*toaa * r;so ,b*s, tk j

lafah qt aip.nu-i dari kalimat'Alt",*.jika kuda itu berdiri atas tiga

kakinya. Lthat Ad-Diwan (hal- 57), Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an
(11403,404), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhsro Al Wajiz (31518).
Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (11403,404), ia menisbatkannya kepada
seseorang yang menangisi Hisyam bin Al Mughiratr, namun tidak menyebutkan
namanya secara jelas.
Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (11404) dan Al Qurttrubi dalam tafsir
(10/409).

255
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Maksud lafazh ,:;it *t"A perg, yaitu telah slntr ke dalam

burni, sehingga tidak bisa ditimba Sebagaimana dijelaska" dalm
riwayat berihrt ini:

23140. Bisyr menceritakan kepada kami, ia bertata Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dad Qatadalu mengemai firman Allalt '& ;1

ff" 146 "Atcu airyM menjadi swut kc dalon tdah- ta,

berkat4 'Maksudnya adalah pergi atau sima dan telah surut

ke dalam 6,r-i.r2se

Talcvit firman AIhh: l:iL fI'# & fru"a setutihli
hanu tidah dopa nunemukannya lagi)

Allah berfirman: Kamu tidak akan mampu lagi mendapatlm air
yang dulu berada di kebunmu setelahme,rrynrrf ke dalm bumi.

ooo

A;; l&'itc'A Q,iAv & fi?+g'i;1 
"AL=J3rfiq.rir&53;;;

oDarrrlwttrlc:l<ayaorlvryadibtnasrrlcrrr.;lalrriomeni}re/,alv

balil<l<uJ koh& tmrycmry o (tedo nenye.snl) tnhadq q
yarrg in tclahfulm.ial<dl unt;,l*. itu, senffid(fi. furrrn orlgglru

iar roboh bqww fio-fuutyo ilan dio Wfra,' Aihhoi
kirmy a alcu ilulu dilak memrpersr)anulcrar. wrary prlrir

ilengmTuhai,ar'.' (Qs. AlIGhff U$: Al

5' Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712363).



TafsitArt:ftafuri

Allah Ta'ala berfirman: Buah-buatlan itu telah dihancurkan dan

dibinasakan, yaitu semua jenis buah-buahan hasil kebrurnya yang dia

katakana, t:,ti :Y'q'ot *1 t "Aht Hra kebun ini tidak akon binasa

selama-lamalq/a," sehingga orang kafir pemilik dua kebun ini,

membalik-balikkan telapak tanganny4 sedih atas hancurnya apa yang

telatr dia belanjakan wrtuk kebunnya. l")f & ZSL'$ "sedangkan

pohon anggur itu roboh bersama para-pranya. " Tidak ada pepohonan

dan rumatrrya, maka oftmg yang memiliki dua kebun ini berkata

kepada kawannya yang tidak memiliki harta dan bercakap-cakap

dengannya.

Pendapat kami mengenai hal ini sestrai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23141. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
y-W-g[kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, +Y- et
1{K "UU ia membolak-batitrkan kedua tanganrrya (landa

menyesal)," ia berkata, "Maksudnya adalah bertepuk tangan.

A.';rfr( &'(r*da menyesat) terlndap apa yang ia telah

belanjakan untuk itu'. Kesedihan atas hal-hal yang telatt

hilang."2@

Firman-Nya,
'Aduhai kiranya aht dulu tidak mempersekutulan seorang pun dengan

Tulanfu." Ia berkat4 "seandainya aku...." Setelatr kebunnya tertimpa

musibah tersebut, orang kafir ini berangan-angan tidak menyekutukan

Allatr dengan ap pun. Maksud, ketika telah hilang dan hancur dunianya,

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72363),Ibnu Katsir dalam tafsir (91140), dan Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (31569). Ibnu Athiyah berkomentar atas

pendapat ini, "Orang yang meriwayatkan dengan bertepuk tangan, maka dia

tidak teliti dalarn periwayatannya." Lihat Ibnu Athiyah dalarn Al Muhanar Al
Wajiz(31519).

,.1
l.,r-l -,r,'rj 1 6:)t 3j$ "Do, dia bertrata,



SrrahAIIGh/t

orang kafir ini berkeinginan seandainya dia tidak kafir kepada Allatt
dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu

oo0

';$,lfi @ W3fi6,fi gi u,x26,-fr-rt K pS

@ (,fr Yt (,\;, r,-']' # ;',
"Dan fidak fubdgi ilia segolongan pun ymg al<frrr

merclongnya selain AIIlo/rq ilan selcali.l<ali in fidak daDat
men$elfl dirfurya. Di sotrt ptolonguJ ituttffirya dtri Nlah

YurgHaluDiw adaloh vzfuikbaik WnM phala dut
sebaibbaik perteri bala,wt." (Qs. Al IGhff [18] : 43.44)

Allah Ta'ala berfirman: Tidak ada segolongan ba.g pemilik
keduakebun ini. Sebagaimana perkataan Al Ajjaj berikut ini:

or<:t 4'3;-*
"Sebagaimana orcmg yang bersandor pado keberaniawrya itu akan

berhnsa.'26r

2st Bait syair ini merupakan began dari kumpulan syair, yang redalsi awalnya
yaitui 

,,fi'fi !t, oF b:* v i,:n\;-
Terrnasuk dari tjuzah png panjang, dan redaksi awalnya yaitu:

',ptrlatr $-tsp ,.5A, oi;i$',*.
.i2$i, oLtlu.'iilf2,t;'iUt-' t;l

lAfazh u.33r artinya pemberani yang bersandar pada keberaniatmya. Lhat Ad-

Diwot (hal. 260, 261) dan Abu LJbaidah dalam Majaz Al Qw'an (11405).

-



TdstuAl/n;Iffiorli

Pendapat kami mengenai hal ini sezuai pernyataan para allli

tafsir, sekalipun terdapat sedikit perbedaan. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23142. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kePada kami.

23143. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih'- dgti Mujatrid,

mengenai firman Allall $1gi u:n2$-"er.';35 $ "Dan

tidak ada bagi dia segolongan Pm yang alan menolongnya

selain Allah," ia berkat4 'Makzudnya adalatl

keluarganYa."262

23144. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama'

23145. Bisyr menceritakan k€pada kanri, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah" 5 iS'l;
,$t gi u:ni;.'',fjr. "Dan tidak ada bagi dia segolongan pun

yang akan menolongnya selain Allah," ia berkata

"Maksudnya adalatr pasukan yang bisa menolongnya''Q63

TaLwit firman Atlah: ,iri
menolon gnya selain Allah)

g; o, :niL- (Yang ahan

Mujalrid dalam tafsir (hal. 449), Al Mawardi dalam A*Nuftat wa Al lJyn
(3/i08), Abu Ja'far An-Nahhas dal351r Ma'ani Al Qtr'an Q1229), dan Ibnu Abi

Hatim dalam tafsv (7D363).
Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uytn (3408) dan Ibnu Abi Hatim dalam

tafsir (7D363).



$.rdhAtl(chfi

Allah Mrman: Makzudnya adalah yang bisa mencegahnya

dari siksa Allah tatlcala Allah menurunkan siksa-Nya

Talrwil lirman Allah: W 'JAlt @an sehali-kali io tidak

dapat memhela dirinya)

Allah berfirman: Sekali-kali dia tidak akan mampu

mencegahnya menerima siksa Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

23146. Bisyr menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kqada lomi dari Qatadab mengenai firman AllalL 'J( l1t

W "Dan sekoli-kali ia tidok dapd membela dirinya," ia

berkat4 "Makzudnya adalah mencegatr dirinya.'2ff

Takwit fiman Allah: *i ;+:';$j' 4i @i sana lwtotonsan
itu hanya dariAllah Yang Hah)

Allah Ta'ala berfirman: Itu ketika adzarb Allah menimpa

pemilik kedua kebrm tersebtrt pada Hari Kiamat.

Ahli qira'atberbeda pendapat dalam qira'at ayat, ii;tjr

Ahli MadinalL Kufah, dan Bahsrah membaca ''r$jf i$i "Ot

sana pertolongon itu" dengat mem-fathoh-l<at huruf wau padalafa^
iif3lr, yang makzudnya pertolongan adalah milik Allalt seeerti fimran

Afab, tfif. Oii'Aj'61 "Allah adalah pelin&tng bagi orangorang
yang beriman." (Qs. Al Baqaratr t2l:257'l Serta firman Allab iIA;
tjiC irfit J;, Ifr'Yang demiflan itu adalah karena Atlah pelindung

orongarangyang beriman " (Qs. Muhamrnad [47]: 11).

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D356), Al Mawardi Mlam An Nu*at wa Al Uyun
(3808), dan Al Baghawi dalam Mo'alim At-Toruil (31570).



Mereka berpendapat batrwa yang dimaksud

dalam agama.

TafstuAy'l,:Ilrrrbui

adalah perwalian

Mayoritas ahli Kufah membacanya :Uf1r ttrtli dengan kcsrah

pada huruf wctu, yang bermakna kekuasaan dan kepemilikaq dari

perkataan ,t:l:i Uf ,ji; iw.'21 til'S:,0'oi-t.'ut

Dari dua qira'at tersebut yang pating tepat adalah bacaan

dengan knsrah pada huruf wau,katEltaayat ini masih dalam rangkaian

berita daxi Allah teNilang kekuasaan dan kerajaan-Nya, dan barangsiapa

telatr ditetapkan balasannya pada Hari Kiamat, maka tidak ada

penolong baginya. Jadi, makna kekuasaan dan kepemilikan lebih tepat

dalam ayat ini, mengiluti ayat sebelumnya, daripada makna muwalah

yang lain, yang tidak disebutkan dan tidak ada maknanya sebelumnya

Menunrt sebagran pendapat, kekuasaan Allah tidak dinamakan dli.t
akan tetapi makna tersebut untuk kekuasaan manusia, karena ii-Iit
maknanya adalah, Dia berkuasa atas unsan harnba-Nya, sendirian

tanpa makluk-Nya. Maknanya bukanlah, Dia penguasa atas mereka.

Mereka juga berbeda pendapat tentang bacaan !;ir.
Mayorotas ahli qira'at Madinah dan Irak membacanya dengan

kasrah,sebagai za'ar (mengikuti) kepada $.UA,makna ayat tersebut

adalah, di sana pertolongan itu hanya milik Allah Yang Haq dalam

ketuhanannya, bukan tuhan yang batil dalam ketuhanannya yang diseru

oleh orang-orang musyrik.

Ahli qira'at Bashratr dan sebagianmuta'akhir Kufatr membaca

;# Stdengan marfu', sebagai za'r (mengikuti) kepada [-)1r.260 1r6i,

xs Hamzah dan Al Kisa'i memb*^ &'afl0ltrii dengan kasrahpada huruf waz,

ygng artinya kekuasaan dan kekddan milik-Allah. Ulama lainnya membaca
iftllt Olltii dengan fahah, yang artinya pertolongan hanya milik Allah. Lihat

Hujjah il gtra'ah (hal. 4lt), Al Farra dalam Ma'ani Al Qtr'u (21145,146),

dan Az-Zujajdalam Ma'ani Al Qar'mQDE9).

rrn
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maknanya adalalt dan di sanalah pertolongan yang haq dan bukan yang

batil, hanya satu-satrmya milik Allatrtidak ada sekutu bagi-Nya

Di antara dua qira'ot tersebut yang paling benar menunrtku

adalah bacaan dengan kasrah sehgai na'at kepada tata^.ltt, d*
seperti yang telatr kami sebutkan.

Takwil firman Allrh:
pemberi pahola)

(Dia adalah sebaih-baik

Allah Ta'ala berfirman: Dialah sebaik-baik pemberi patrala di

dunia dan akhirat bagi mereka yang bertoba! (L3{t"Dan sebaik-baik

pemberi balasan," di akhirat bagi mereka yang taat kepada Allatt dan

mengerjakan semua perintah-Nya serta menjauhi semua larangan-Nya.

.-.iXr adalah $r;lt. Dikatakan ei'rWi tis ;l fur; yuit, akhirnya dan

akhir yang af<an terjaai.

Terdapat perbedaan dalam qira'at ayat tersebut. Sebagian ahli

Kufah membacanya @ a"og dlwmmahpada hunrf 'ain dan sulatn

padahuruf qof?u'

Menurut kami, kedua qira'at tersebut masyhtr, maka

dibenarkan membacanya dengan salah satu qira' at lersebat.

ooo

Abu Arnr.dan Al Kisa'i membaca 'rf,l, & d€ng?n dhonmoh, dan menjadikan
hfazh i;ill sebagai zaht (mengikuti) k€eada rlllt, png artinya pertolongan
yang haq milik Allah, dan tidak ada yang bethalc kecuali Dia.
Ulama lain membacanya !;;.ir .i aengan kosrah, serta menjadikan lafazh'rfJt
sebagai na'at kepdalafazl ril:'
Lihd, Hrjjah Al Qira'ah (hal. 419) dan Ibnu Athiyah doJan Al Muhuror Al
Wojiz(31519).
6ft1 trshim dan Hamrh membacmya b'C*:dengan suhn padahtruf qaf.

Ulama lainryra membacanya deirgan ilrmmah pada kedumya
Lihzt Hujjah Al Qira'ah (hal. 419), Ibnu Athiyah daJam Al Muhrror Al Wajiz
(3/519), dm Ibnu Al Jauzi dalan ?ad Al Masir (51147).

6vf ';
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@s;it
" D dn beritah pmmpamaan lnpado msela (mmusia),

t<ehidupon &mia sebagai air lwian yongKa711i Amurl<m dmi

lonsit, mat<a mar.jadi $th$ l<mena twnbuh.tun$uharnya di

,rrrrl*burni,lrcnwdianamhth'amtbuhaniummiadil<ning
ycrng diterbangt<flr. oleh angtn. Dan ddalah y',J;ldh, MdIw
I(uasa atas segala sesuaht." (Qt. Al Kahff [18]: 45)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Buatlah

perumpamaan tentang kehidupan dgnia kepada mereka orang-orang

yang menyombongkan diri, yang berkata kepadamq "usirlah orang-

orang yang menyeru Ttrhan mereka pada waktu pagi dan petang itu dari

sisimu, jika kami datang kePadamu."

Allah berfi rman: Perumpamaan :.''it'otiyJf,.G, 19 grti huj an

yang Kami turunkan dari langit 94lf\ 5q -i 'Ji{6 "Maka

menjadi subur ftarena tumbuh-twnbuhannya di mufta bumi."

Maksudnya adalatr, tumbuh-tumbuhan bumi itu menjadi subur dengan

air tersebut.

Firman Allah, llJ; ert "Kemudian tumbuh-tumbuhan

menjadi kering." Maksudnya adalah, kemudian tumbuhan bumi

menjadi kering berserakan.

Firman Allah, Uj iii "Diterbanglcan oleh angin"'

Maksudnya adalalL diterbangkan dan dipisatr-pisahkan oleh angin.

itu

itu
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Dilcatakan itVy ,;-jS 'rris?5 ,t-i 'd-tt ,b';5 'r:;til {-} ,ii,
sebagaimana perkataan periyair berikut ini :26

,{n :w o?f :t uri frttJ r t r? d'.n
"Maka aht katakan kcpdaryn, 'Maaflranlahiangm kamu

membawanya kcpada permusuhon" maka binatang lnng tua lainnya

alran melawanmu hingga lcamu tidakmampt berdiri tegak'."26e

Dikatakan *1t1 $i$ ,f h.'j, Lfrf jika aku melemparkannya

dari tunggangan itu.

Tarrwl firman Anah: W ,;f $ iy';i\'b(3 @an adatah

Allah, Maha Kuosa olos segala sesuotu)

Allah berfirman: Allah Maha Kuasa menghancurkan kebun

milik orang yangketika masuk kebunya berkata (frr*'t4;\':$U
'tJ-3 'itA\ ''uLi Yi @ 'r, kira kebun ini tidak akan binasa

selam*lartanya, dan aku tidakmengira Hui Kiamd itu akan datang."

Serta menghancurkan harta milik mereka yang kikir dalam menunaikan

haknya. Atau menghapuskan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir

dan orang yang Dia kehendaki. Tidak ada yang dapat menghalangi

kehendak-Nya Oleh karena itu wahai orang kaya, janganlah sombong

26it Ia adalah Imru'ul Qais.m Bait syair panjang yag menceritakan kepergiannya rmtuk berbunr. Redaksi

awalnya yainr:

9;.;11.= i,r,511,aLtv: *l:'e'1, 6 eP7 ll
Sedangkan alam,a a- Ofwaz disebutkan:

jt atilr *tVEitS
Makna lrrfrzh 'tJfirl it i:* 

"a^wi 
maaftanlah, dan jangag kamu

membawanya kepeida,permusuhan yang besar. Malma lafa^.3.prp adalah

melawanmu. Iafazh iliOr artinya binaang yang tua. t:rtaz/n lp aitinya tidak
marnpu b€rdiri tegah di tempatmu. Lihat Ad-Diwo, GA. t3O) dan Al Farra

dalam Ma' ori Al Qtn' m Ql 146).
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dan jangan sampai dunia melalaikanmu. Allah memberikan

perump{lmaan ini seperti tumbuhan yang semakin subur dengan

tururmya hujan, namun jika hujan itu berhenti maka dia tumbuh dengan

lambat, dan al*rimya musnall kembali menjadi tanah kering yang

diterbangkan oleh angina, lalu rusak, tidak indah dipandang mata. OIeh

sebab itu, hendaklah mereka bekerja untuk sesuatu yang abadi; tidak

musnah, tidak berubah, dan tidak binasa.

/,t/ / fl
d.lr I J3 rti

000

,ri,rtli5bhi i;;\'+:'rA$ 3 Ai

"Harta dan utak cfivilc adalah puhiosanl<ehidupan hmw
dt<frrJ tetf,pi amalmt amalmt ydrJgkcl<allogi slwlih adalah

lebihbaik pahalmryd di sisi Tuhamw, sqtnlcbihbaikuna*
menjadiharapan." (Qt. Al Kahft [18]: 46)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai manusia, sesurgguhnya harta

dan anak keturunan yang dibanggakan serta disombongkan oleh

Uyainah dan Al Aqraterhadap Salaman, Hubaib dan Shuhaib, termasuk

dalam perhiasan duniq bukan akhirat. $it JE; 43 Ltttir i:4ii3
"Alran tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik

pahalanya di sisi Tultonmu."

Takrivil liman Allah: i;f!i5 Vli -;gi )z'ts) i,tv iAi
@ fiYr$;' A;47 L**1fr (Ahan tetapi amatan-amatan yans

j3';{r6}

kekat tagi shalih adalah lebih boile pahalanya di sisi Tuhanmu)
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Atlah SWT berfimran: Ya Mutramnrad kaaatan Salman,

Shuhaib, dan Hubaib kepada Allab dzikir mereka pada waktu pagr dan
petang mencari ridha Allalt serta amalan yang kekal dan shalih setelatr

hancurnya kehidupan dunia, adalah lebih baik pahalanya bagimu di sisi
Tuhanmu dari harta dan anak yang dibanggakan oleh orang-orang
musyrit yang akan hancur dantidakkekal bagi pemiliknya.

Trktilit fimen Allrh: fi 3{, g.ebitt boi* untuh menjadi
harqan)

Yakni: Apa yang diharapkan oleh Shuhaib, Salmaq dan

Hubaib, lebih baik dari yang diharapl@n oleh Uyainah dan Al Aqrq
berupaharta dan analc mereka

Ayat yang dimulai, $ V4 u oAL'oJU [$ "Don
bacakoiah apa Wrg dwabilko, kcpdonu )nitu kitab Tuhonmu (Al

Qtr'ot) " (Qs. Al I(ahfi llSl:27) sampai aya[ ini ditunmkan berkaitan

deirgm Uyainah dan Al Aqa Riwayat ymg menjelaskan hal tersebut

adalah:

23147. Al Husain bin Amr bin Muhamrnad Al Anqazi menceritakan

kepadakrl ia berkaa: Bapakku menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath me,lrceritakan kepada karni dari As-Suddi, dari
Abu Sa'id Al Azdi, salah satu Qari Al A?Ai, dari Abu Al
Ktmu{ dari Khabab, mengenai firman Allalr t5( ;fi' {t
#r; 'narafi, 

-i35 6?f, "Dan jangontah kam mengusir

orang-orang Wrg menyeru Tulun mereka di waHu pog, fun
di waHu petang." (Qs. Al An'aam [6]: 52) Kemudian

menyebutkan kisah dalarn surah Al An'aam tentang Uyainatr

dan Al Aqra hingga ayat 28 dari surah Al Kahfi. Ia berkata:

Uyainah dan Al Aqra membaca 'rp'flt.



Ia lalu berkat4 "Diberikan penrmpzlmaan

laki-laki itu seperti kehidupan dunia."270

Tatsdlrlr;h:fhrtan

bagi mereka dua

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat, bSQt

crrilrijr sebagaimana perbedaan mereka tentang makna doa yang telah

disebutkan Allah, yang dilakukan oleh mereka yang Allatr perintahkan

kepada Nabi-Nya agar bersabar dan dilarang untuk mengusir mereka.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr shalat lima

waktu.

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah dzikir kepada

Allah dengan tasbih, tahmi{ dan tahlil, serta yang lafuurya.

Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah berbuat

ketaatan kepada Allah.

Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalatr ucapan

yang baik.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan batrwa maksudnya yaitu

shalat lima waktu, adalatr:

23148. Muhammad bin Ibrahim Al Anmathi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ya'qub bin Kasib me,lnberitatrukan kepada

kami, ia berkata: Abdullah bin Abdullah Al Umawi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Yazid bin Hurmuz menceritakan dari ubaidillalt

bin Atabah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berbicara mengenai

firman Allah, fSJ*i\ J*ii; "Amalan'amalan yang kelwl

lagi shalih," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat lima

waktu.'271

Dia adalah Imru'ul Qais.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf1l563,564), Ath-Thabrani dalam Al Kabir
(3693), Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Aulio' (11146), serta Al Muzyi dalam

Tahdzib Al Kamal Q D30) dan Sirdt Abi Al Kmud-

z?0
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23149. Zuraiq bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata.:

Qubaishah menceritalcan kepada kami dari Su$aru dari

AMulllah bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman

AllalL fS,Jj;fi' ,rrr;jtt "Amalan-amalon yang kekal lagi
shalih," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat lima waktu."272

23150. Yasya bin Ibratrim Al Mas\rdi menceritakan kepadakn, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Abi Ishaq, dari Amr bin
Syarahbil, tentang ayat L**li J*iir "Atnalan-amalan
yot g kckal lagi shalih " ia berkata, "Makstrdnya adalah shalat

yang telah ditetapkan.'273

23151. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq merrberitatlrkan kepada l@mi, ia berkata: Ats-
Tsauri memberitahukan kepada l<ami dad AMultah bin Aslam,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, menge,nai firman Allall
eL*rt f*fib "Amalan-amalot yang kckal lagi slnlih," ia

berkata, "Maksudnya adalah shalat lima waktu.'27a

23152. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin AMutlah, dari

Ibrahim, mengenai firman AllalL at*fi i$y "Amalan-

amalan yong kekal lagi slalih" ia berkata, "Makzudnya

adalah shalat lima walchl."275

Ibnu Abi Hatim dalam afsir (7t2365), Al Farra dalam Ma'ani Al Qar'an
Qll46), Al Mawardi dalam A*Nalca wa Al Uyun (3/310), dan Ibnu Al Jauzi
dalam Zod Al Macir (5/149).
Al Mawardi drJram A*Naka wa Al lJyun (3810), Al Bagbawi dalam Ma'alim
At-Tozil Q1572), d"',Ibmu Al Jarzi dalam tud Al Masir (51149).
Ibnu Athiyah Mlam Al ltfuh,qru Al Wajiz (3/510) dan lb,nu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (51149).
Su$an Ats-Tsauri dalam aftir @al. l7t).

m
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23153. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Ishaq, dari

Abu Maisaratr, mengenai firman Allah,iJ+#( J4pit
"Amalan-amolan yang tekal lagr shalih," ia berkata

"Maksudnya adalatr shalat lima waktu"276

Riwayat yang mengatakan bafiwa maksudnya adalatr berdzikir

dengan tasbih, tahrnid, tahlil, dan yang lainnya, adalatr:

23154. Ibnu Humaid, Abdullah bin Abu ziyad, dan Muhammad bin

Imaratr Al Asadi menceritakan kepada kami, mereka berkata:

Abdullatr bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haywatr memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abu Aqil

Zafuah bin Mabad Al Qurasyi, dari bani Tamim, dari

golongan Abu Bakar Ash-Shiddiq, batrwa dia mendengar Al

Harits (budak utsman bin Affan) berkata: Dikatakan kepada

Utsman, *Apakatr yang dimaksud c'rril(alt bgq'lt?" Ia
menjawab, *Yaitu ucapan 'la itaaha itlaillah, sublhanallah,

altwmdulitlah altatru akbar, dat la lwula wala quwata illa

billah."277

23155. Sa'id bin AMullah bin AMul Hakam menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Zur'ah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hiwatatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Aqil

zatyahbin Mabad menceritakan k pad. kami, dia mendengar

Al Harits Oudak Utsman bin Affan) berkata: Dikatakan

kepada Utsman bin Affan, "Maksudnya adalatr la ilaaha

illaallah, subhanallah, allnmdulillah, allahu akbar, dan la

haulawala quwata illa billah--21g

Ibnu Athiyah dalan Al l&uhuro Al wajiz (3/510), Al Mawardi dalam An-

Nukat wa Al uyun (3l3ol), dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (51149).

Ibnu Athiyah dalam Al Muhwrar Al Wajiz (31510).

HR. Ahmad dalam Musnad (ll7l), Al Bazzat dalan Musnad Q1405), dan Al
Hitsami dalan Majma' az-zawa'id (11302), ia berkatq "sebagian ada di dalam

n6
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23156. Ibnu Abdurratrim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Abi
Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid

dan Rasyidin bin Sa'd me,nceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Tahrah bin Mabad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Al tlarits Oudak Utsrnan bin Affan)
berkata: Mereka berkata kepada UtsmarU "Apakah itu i*i\)
btJtfi 'Amalan-onalan yang kckal lagi stwlih?" Kemudian

ia menyebutkan riwayat yang sama2Te

23157. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada l<ami dari Abdullah bin Muslim bin
Hamruz, dari SaId bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allab f;r{*Jf, ,)li$$"Analan-amalon yang kckal

lagi slulih," ia berkata, "Subltoullah, allumdiillah, la
ilaoha illaallah d,.n allahu akbm.'2t0

23158. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar AMul
Malik dari Atha, dari Ibnu Abbas, firman Allalu

e$i ,rrrit| "Amalan-amalan yang trctrat lagi shalih," ia
berkata "Maksudnya adalah ucapan sublwnallah,

attwmdutitlah, la ilaaha illaatlah danoltatru akbtr]'2tl

23159. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalaq bin

Ghanam menceritakan kepada kami dari Taidah, dari AMul
Maldq dari Ath4 dari IbnuAbbas, riwayat yang sama.

Shahih Al Bulhoi, da dhiwayalcan oleh Ahma4 Abu Ya'la, serta Al B,ezzar.
Perawinya juga shahih, kecuali Al HadB bin Abdullah."
Ibnu Katsir dalam ta8ir (YIA,l43), Al Mawardi dalam An-Nulrot wa Al tlyun
(3/301), dan Ibnu Al Jauzi dalamT-ad Al Matu (5/149).
Ibnu Kdsir dalam tafsir (91143).
Ibid

tn
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23160. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik

menceritakan kepada kami dari Imaratr bin Abdullah bin

Shayyad, dari Sa'id bin Musayyab, mengenai firman

Allah, l^tJfi ,!,ig$t "Amalan-amalan yang kekal lagi

shalih," ia berkat4 "Maksudnya adalah sublwnallah,

alhamdulillah, la ilaaha illaallah, allahu akbar, darl la haula

walaa quwwata illa billah."2B?

23161. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata: Abdullatt

bin utsman bin Khatsim menceritakan kepada kami dari Nafi

bin Sarjas, batrwa dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang

"amalan-amalan yang kckal lagi slnlih." Ibnu Umar lalu

berkata, "La ilaalu illaallah, allahu akbar, subhanallah, dan

laa lnula walaa qttwwata illaa billaah "

Ibnu Juraij dan Atha mengatakan riwayat yang sama.283

23162. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mansht[, dari Mujatrid,

mengenai finnan Allah, ArJfi ,tti6 "Amalan'amalan

yang t@tul lagt slalih," ia berkat4 "Subhanallah,

allnmdulillah, la ilaaha illaallah, dan allahu akba'. "284

23163. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

[IR. Malik dalam Muwaththa' (l2l}) secara mauquf. Abu Jafar An-Nahhas

dalam Ma,ani Al Qur'an (3D49), dan Ahmad dalam Musnad (4D67) dari hadits

Nu'man bin Basyir secara bersambung (nuttashil) hingga Rasulullah SAW.

IIR. Al Bulfiari dalan Taribh Al Kabir (1177)

Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil (31571) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (51149).

2t3
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Syubatr menceritakan kepada kami dari Manstrur, dad

Mujahi{ riwayat yang sama

2316/,. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshtr, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah i)tJ$\ i:=tit "Amalan-amalan

yang kckal lagi slwlih," ia berkata, "Maksudnya adalatl

subhanallah, alham&tlillah, la ilaolw illaallah, dan allahu

akbar."2t5

23165. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wattab

memberitatrukan kepada lemi, ia berkata: Abu Shatrar

menceritakan kepadakq bahwa Abdullah bin Abdurrahman

(budak Salim bin Abdullatr) menceritakan kepadanya: Salim

bin Muhammad bin Kab Al aurazhi meirgutusku, kemudian

dia berkata, "Temui aku di zudut makam, karena aku ada

kepentingan denganmu" Mereka lalu bertemu d"n saling

mengucapkan salarn. Salim kernudian berkata, "Apa yang

kamu kategorikan dalam c.lilrijr b$ql "Amalon-amalan

yang kckal lagi slulih'?" DiamenjawaU, "I-a ilaaha illaallah,

alham&iillah, sublanallah, allalru akbar, dan la laula wa

quv,wata illa billah." Salim lalu berkata kepadanya, "Kaparr

kamu mengategorilan la lnula wa quumata illa billah dt

dalarnnya?' Ia berkata, *Aku masih me,ngategorikannya." Dia

terus mengulanginya sampai tiga kali, dan dia tidak

menghapusnya. Aku pun menetaplrannya Salim lalu berkata,

"Ya, tetapkanlatr, karena Abu Ayytrb Al Ar$hari menceritakan

kepadaku batrwa dia mendengar Rasulullah SAW bersaMa,

:Juf s'er; ,::r, i ,!--i* s- :,)w ,Vrlt L-rfi "(Jr j1 ,f ef
W.i't'|,F, /tr'#;!il';',iti i *i #+j'uiJ

* Ibtd.
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ll I i:j'*i? r,js sa:;ir ,/t ut ,l,rtii ,Lq *'ri: ,'&
'Aht dinaiftftnn ke langit, ftcmudian aht dipertemuftan dengan

Ibrahim, kemudian beliau berkata, "Walai Jibril, siapalwh

yang bersamamu?" Ia meniawab, "Muhammad". Kemudian

beliau menyambutlat don menghormatiht, kemudian beliau

berlata, "Perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak

gharsul iannah (benih-benih tanaman surga), larena

tanahnya bagu dan luas. Inlu aht berlata, "Lalu apakah

benih-benih tanaman surga itu?" Beliau menjautab,

" ((Jcapan) la lwula wa qlnlwata illa billah. "286

23166. Alan mendapatkan dalam bukuktr, dari Al Hasan bin Ash-

Shabatt Al Bazzar, dari Abu Nashr At-Tammar, dari Abdul

Aziz bn Muslim, dari Muhammad bin Ajlan, daxi Sa'id Al

Muqbiri, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, Srri ,br if .Jt Ii ,& 3r:,;ir; ,iirr i1;;i
err-Jrialr dJg(lt 'u'gl "([Jcapan) srbfranollit , alhomdulillah,

ia iliaha'illiallai, dan allahu akbar adalah termasuk amalan-

amalan yang ketul dsn slwlih."z87

23167. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitatrukan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami daxi Al Hasan, dari

Qatadatr, mengenai firmau AllalL JA*fi J.i#'($ "Amalan'

amalan yang kekal lagi shalih," ia berkata" "La ilaaha

Ahmad dalam Mtunad (4D67) dan Al Mun&iri dalamAt-Toghib wa At-Twhib

QtMs).
HR. An-Nasa'i dalam As$tnan Al ltubra (10684), Al Hakim dalam l/
Iulustadrak (l/541), ia berkata, "Hadits in shahih menurut syarat Al Bukhari

dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzatrabi telah

menyepakatinya.,, serta Al Mundziri dalam At-Ttghib wa At-Tarhib (21432).

286

287
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illaollah, allafu okbm, alham.dulillah dan sublwnallah,

termasuk dalam amalan-amalan yang kekal dan shalih.'2tE

23168. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Hadts

memberitatrukan kepada kami, bahwa Darajq bapaknya As-

SamalL menceritakan kepadanya dari Abu Haitsam, dari Abu
Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulutlah SAW pennah bersabda,

r.13 ,aijr ,iri t iir J?i t;- e $:jI ,crriJrllt r:'glrlt ;y $ie'r
'l: 4*.ti ,!c;jit1,i;s'l iJH12"$3r'*5'6ititi?iU q vt
llurlt iJ "PerbanyaHah otrn non* amatin-amatan yang

kclul lagi slwlih." Lalu dikatakaq *Apa saja itu wahai

Rasulullah?' Beliau bersabda "Aganna." Dikatakan lag
kepada beliau, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

"Takbir, tahlil, tasbih, tahmid dan (ucapon) laa houla walaa

quwil, ata illaa billaah' zte

23169. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Watub
'" memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik

memberitatrukan kepada kard dari Imaratl bin Shayyad, dia

mendengar Sa'id bin Musalyab berkata tentang makna i+$i;
Ar4,3i "Amalan-amalan yang kckol lagi stulih. " Yaitu

perkataan seorang hamba, "Allalru akbar, subhaanallah,

athmtdulittah dan laa luula waloa qtilry ata ill aa bill aah.' 2n

23170. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Abu

Maryarn menceritakan kepada kalni, ia berkata: Yatrya bin

AMurrazzaq dalam tafsir QBeq. Lihat penalcwilan surah Maryam ayat78.
Ahmad Mlan hlusnad QnS), Al Hakim dalan Al Mwta&ak (ll5l2), ia
berkata, "Sond inilah yang palmg shohih dari kalangan ulama Mesir, akan

tetapi Al Bulfiari-Muslim tidak mengeluarkannya dalam kttab Shahih-nya, dan

telah disenrjui oleh Adz-Dzahabi.' Ibnu Hibban dalam Shohih O02), Al
Mundziri dalamn ArToghib wa At-Tuhib (2f248), dan Al Baghawi dalam Slarh
As-Sunnah (51il,65).
HR Mdik dalam luluwaththa' (l t2l0).

2tt
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Aynrb memhitahukan kepada karri, ia berkata: Ibnu Ajlan

menceritakan kepadakg dari Imarah bin Shayyad, ia berkata:

Akn ditanya oleh Sa'id bin Musayyab tentang ayat, ,L$$
brJfi "Amalan-amalan yang kckal lagi slwlih," maka aku

jawab, "shalat dan puasa." Ia berkata' "Tidak benax." Aku lalu

berkata, *Haji dan zakat." Ia berkata, "Tidak benar, melainkan

adalah lima kalimat laa ilaaha illallaah, allahu akbar,

subhatullah, alhamdulillah, da1' laa lnula walaa qun'v)ata

illaa billaah.'zer

Riwayat yang mengatakan bahwa maknanya adalah beramal

dan ketaatan kepada Allah, adalah:

23171. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Hurasani, dari Ibnu

Abbas, me,ngenai firman Allah, $i'A;4EL*t3fr i:4$t
fi'Et "Amalan-amalanyang kckat lagi shatih adolah lebih

baik palnlanya di sisi Tularmu serta lebih baik untuk meniadi

haral)an," ia berkata 'Maksudnya adalah perbuatan yang baik

serta kalimat subhoanallah, alhamdulillah, la ilaaha illaallah,

danallahu akbar.'ze

23172. Ali menceritakan kepadaku" iaberkata: Affiullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari AIi, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL 'ia$tt
iiJ)Ai "Amolan-amalan yong kckal lagi slulih" ia berkata,

"Maksu&rya adalah dzikrullah, yarat la ilaaha illaallahu,

allahu akbar, subla nallahu, alhomdulillah, tabaarakallahu,

laa haula waloo qn4,wata illaa billaahi, dan astaghfirullah,

Ib,nu Katsir dalam tafsir (91143).

Al Baghawi dalzrrn Ma'alim At-Taruil (31562) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al
Masir (51150).

21il
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shalawat kepada Nabi SAW, puasa, shalat, haji, sedekah,

memerdekakan budak, jihad, menyambung silatunahim, dan

semua amalan shalih. Itulatl yang dimaksud dengan amalan'

amalan yang kekal lagi shalih. Bagr yang mengamalkannya'

akan kekal di surg4 sekekal langt dan bumi."2e3

23173. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, fi 31:-, $j' A; 4 Y'LLfiit i*H*\t
"Amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik

p"t 
"to"yo 

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi

harapdn," ia berkata" "Maksudnya adalatr perbuatan baik

(shalih)." 2ea

Riwayat yang mengatakan batrwa yang maksudnya adalah

ucapan yang baik, adalah:

23174. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia betkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, fSJ#' J*ltJ "Amalan'amalan yang kekal lagi

shalih," ia berkata, "Maksudnya adalah ucapan yang baik."2e5

Pendapat yang lebih benar dalam penakwilan ayat ini adalah

yang mengatakan batrwa maksudnya adalatr, semga amal kebaikan,

seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas,

karena semua yang dimakzud itu merupakan bagian dari amal shalih

yang kekal bersama pelakunya di aktrirat, dan atas amalan itulah akan

zvt Ibnu Katsir dalam tafsir (91142).
2% Al Mawardi dalan an-Nukat wa Al uytn (3/301) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (3/150).
2e5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD356), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun

(3/3 l0), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (3/150).
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dibalas dan diberikan kqada m€reka patrala Allah tidak

mengklrususkan dengan fuman-Nya, $ "b 4Y L*t*it .Lrrtll3
'Alun tetapi amalan-amalan yotg kckal lagi slulih adalah lebih baik

palalanya di sisi Tuhannru serta lebih baik untuk meniadi ltara|Mn,"

satu makna dalom kitab-'Nya, dan tidak ada hadits yang slnhih dari

Rasutullah SAW.

Jika ada yang meqangfu bahwa ayat itu diltrususkan dengan

hadits yang diriwayatkan dai Abu Hurairah dari Nabi SAW, rnaka itu

sama sekati be,rteda d€ngan prasmgfanya lor€na hadits yang

diriwayatkan dari Rasulullah SAW menerangkan batrwa katimat

flbhonollalr, alhon&iillafu la ilaola illaal@ da1r allalru akbu termasuk

dari amalan-amalar yang kekal. Rasulullah tidak mengatakan batrwa

semua itulah yang dinamakam amalan yang kekal. Boleh maknanya adalah

itu amalan kekal, dan yang lainryrra juga amalan yang kekal.

ooo

oDut (frngatlah) al<nr lwri (yang l<ctika itu) I<onrri
perialoi<ffr guffwng-gwtrllng furkffruu al<arr df,pat melilwt
bu,mi iat danr drrrrl<frnilaunpull<Nr sehtnth zrr.fiwsia, don
ddak akfrJ Korlr'i- tingall<m seorcmg W dsri msek* Dan

msela al<an ilibawo lcc hadapm Tulwwrru dmgm berbaris.
Sesnnguhny a l<anw ilanq l<e4da Karri, seb agahtmu

Kami mencbtal<NrLffiw panofuli yarrg Wffiw; bal*frr
l<mw nwryatalean bahu, a l<firri srl}u/li.loali dilak olorrr

@rL;KS,Lji;;:

I
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merctayl<frnbagilwnu wdktu ht) petiorniiolrt."

(Qs. AlKahff [18]: 47.48)

Allah ra'ala berfirman: Jl4';;3 i;; "Dan (ingatlah) akan

hari (yang l@til(a itu) Kami perjalanlun gunung-gurrung," dai bumi,

kemudian Kami hancurkan menjadi berkeping-keping dan sebagai debu

yang beterbilgon, i:r6,i*i i5 "Dan kamu akan dapat melihat bumi

itu datar," Maksudnya adalatr jelas, dapat dilihat oleh mata manusia

tanpa gunung dan pepohonan yang menghalangi pandangan.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23175. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23176. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman AllalL i2t,i'ii ilt " Dan kamu akan dapat

melilnt bumi itu datar," ia berkata, "Maksudnya adalah, tidak

ada yang menghalangi 7irit1,2e6 tidak ada cekungan di

permukaannya (36P), 2e7 serta tidak ada bangunan dan

pepohonan di atasnya."2e8

Iafazh fr ."oggoruLan huruf lrha' danberhankatfathah padahttntf mim,

yakni segala sesuatu yang menutupi; berupa pepohonan, bangunan, atau yang

lainnya. Lihat Lisan Al Arab Qll260) (entri: ;.i).
Lafaztr ii$Jr artinya segala jenis cekungan, seperti lembah, sumur, dan yang

lain. Lihat .Lrs an Al Arab (entri: fll).
Mujatrid dalarn tafsir (hd. 449) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D365).

2vl
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23177. Al Qasim menc€dtal@n kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkafa: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

23178. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karli, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah' menge'nai firman AllalL 6'ii i;;
U "D* kmru akot dapt melihot bumi itu dottr"' ia

berkatq ..Maksrdnya adatah tidak ada bangr[ran dan

pepohonan.'29

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, kamu akan

melihat bumi itu memrmculkan penghuninya yang telatr terkubtr di

dalam perutnyq sehingga memeka berada di permukaan'3m

Takwit fiman Alhh: #-*:t @an Kami humpulkan

seluruh nanusia)

Allah berfirman: Kami kumpulkan menuju tenrpat perhitungan.

Takwit firman Alhh: 6 ;o ir$ { @an Mah akan Kami

tinggalhan seorang pr.n dui ncreka)

Allah berfirman: Tidak Kami tinggalkan dan tidak Kami

biarkan salah seorang dari mercka masih terkubrn di dalam pent

builli."

Dikatakan: 'ct'fbl',,i;j d:;;l'& o'ftf t:Ll t2 dit;l itlr. 4'o,tc ti,
s€eerti perkataan penyair berilnrt ioit'd

2e Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712365).
,* Al Farra dalam Ma'oi Al Qu'ot(2t146),Ibnu Athiyatr dalan Al Muhuru Al

Wajiz (3t520),dan Ibnu Al Jauzi dalmZzld Al Masir (5ll5l)'-
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,-,.;ot q )y" f e,ey * nfi) *|Y
"Apalrah orang yang menav,arkan itu memberi ganti dalam bentuk asal

yang tidak alcan tertinggal oleh orang yang memegangnya?'&02

dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Mrfiammad, mereka akan 
:

dibawa menghadap Tuhannya dengan berbaris. i

Taknvirfi manAllah:\sl{raL6t:;;3"7illsesungguhnya
kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu 

,

pada kali yang pertama) 
i

Allahu Ta'ala berfirman: Ketika mereka dihadapkan kepada 
i

AllalL dikatakan kepada merek4 *Wahai manusi4 sesungguhnya kamu i

kali.'

Dalam ayat tersebut ada yang mahdzuf (drhilangkan), yaitu JQ,
karena maknanya telatr dipatrami oleh pendengar.

Takwit firman Altah: t'+i K S,* ji i.f: ,S (Bahkan kamu

mengatakan bahwa Kami sehali.hali tidak akan menetapkan bagi

hamu waktu [memenuhiJ perj anjian)

30r Karya Muhammad Al Faq'asi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manzhur

dalam Lisan Al Arab (enn: .p;).
302 Bait syair ini karya Abu Muhammad Al Faq'asi ketika meminang seorang

wanita untuk dirinya. Makna lafv/n jaJtb adalah yang memberi ganti. Makna
lafazh'l"!aii adalah sesuatu yang lebih itari +O asal (sejenis pohon). Lihat Al
Farra dalam Ma'oni Al Qur'an(52il).

i

I

I
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Ayat ini memakai lafazh urnrun, yaitu khithab Allah, untuk

semua, namun yang dimakzud adalah khusus, karena di antara makhluk

yang dibangkitkan kembali pada HaIi Kiamat tersebut terdapat

golongan dari nabi, rasul, dan orang yang beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya serta Hari Kebangkitan.

Menjadi hal yang maklurn bahwa tidak akan dikatakan kaada

mereka yang dibangkitkan dari golongan yang membenarkan janji

Allatr di drmia, "Kamu m€Nlgatakan batrwa Kami sekali-kali tidak akan

membangkitlonmu setelatr ke,matianmu" dan tidak akan dikumpulkan

pada Hari Kiamat." AI(an tetapi ucapan itu dikatakan kepada mereka

yang mendustakan Hari Kiamd dan Hari Kebangkitan.

ooo

Jy Wi-'ojfij *.8 lj*t:ry;S 6' 4: $i i9i:
v br216 i f-,r$ J, i* 3,s-{ 

=$J$::*.t:Yesb
oDutditetal<t<niahldtuih,lalul<mual(ffrnwlilwtotctttg.

otmrg ymrgbqslorlahl<aalattm tshafuD apo yorrtg (teral/ds)

di datmmya, dm mnela Mdnr' Aihiui celal'a l<rarnii,

kitab opalrah ini yang ddak meningall<m ya,rrglc,cil d6.
dnak (fu) ymrg kffi , melainloart ia rwwdntt *trtttfrtyr',

ilur nqeko druM Qa yorirg te|arh nsela Walwr ada

(tertulis), dm Tulrrlrlurrw finak mmguicya seotutg iua
W.' (Qs. Al IGhft [18]: 49)

Allah Ta,ala berfirman: Pada haxi inr Allah meletakkan kitab

catatan amalan hamba-Nya di tangan mereka. Sebagian mengambilnya
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dengan tangan kanannya, dan sebagian lain mengambilnya dengan

tangan kirinya. *.|'u*Lt, ',ry;S ,ii| "lalu kamu akan melihat

orang-orang yang bersalah lrctahttan terludap apa yang (tertulis) di
dalamnya." Maksudnya adalah, Kamu akan melihat orang-orang

musyrik 'Ug&,"Ketohttan," dan gemetaran. *.E "Terhadap apa

yang (tertulis) di dalamnya," yatg tertulis dari perbuatan jelek yang

mereka lgeljakan di duniq untuk mengambilnya. l1i $wiir]6j *.
liAit',t:{ {ti*; 3'SJ , ,{ ?ii "Dan meretra bertrata, 'Aiuhai
celala lrami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kccil dan

tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya'." Mereka

berkata (dengan perkataan tersebut) saat membaca kitab mereka dan

melihat apa yang tertulis di dalamnya berupa amal perbuatan mereka

yang kecil dan yang besar. Mereka lalu berteriakterialg "Celaka"

ketika yakin dengan adzab Allah dan mengetatrui perbuatan mereka

yang jelek tercatat dalarn kitab mereka padahal mereka tidak mampu

untuk mengingkari kebenarannya.

,Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23179. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

tcepad? !r"i drri Qata.dah, mengenai firman Allah, 6jfijti# it ";i! {':,U" 3,6-J ,rtdi 
'5 

J-r: 6{i;oi"
mereka berkata, 'Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang

, tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (Wla) yang besar,

melainkan ia mencatat semuonya'." Ia berkata, "Orang'orang

itu mengadu, seakan-akan kamu medengar suara dengungan,

akan tetapi mereka tidak mengadu karena kezhaliman.

'Waspadalatr kalian terhadap dosadosa kecil, karena ia akan

berkumpul hingga membinasakan pelakunya'."

Diriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW

memberikan perumpamaan dalam hal itu, beliau bersabd4
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:itt'* ft ,.irr\t U*.tj;i.e.oil:*,,f ff,,itdr'2j,:e 'frt,rrllt 'u.)4W & oiF- tittalt.p] 5
,tVu=i.t, )W .s1"trr'r'rr iY:1, W,:v*r;-,hi #t',iA6Trdt,y'urifii .1 Jt.rlLl0
;a; Jb'r,A;-'r?:d' '.r!iti bti .,3u Wlt L* ,:iyb,)b#-''?,, $ufj,.*\L8,i'?f* &
"ry b 

-iaogoi**, 
kaun iws beriatan inggo sampai kc

padang yang terbuka, kemudior pemimpin kount itu datang

lalu setiap or(mg berangka utuk mencui kayu Setiap orang

doi mereka dotong dengm selntong kayu kccil, don yang

juga datong dengm menbawa kcyu kccil, sehingga mereka

berlusil mengumpulkm naryu*an kcyrt yotg banyah

kcmudion merela menylakm api. &stnggahryn dosa kccil

itu &on berhnryul Na pelahtryn sehingga

membinasakannya'ao3

Ada yang berpendapat bahwa maksud lafazh "dosa kcci?'dalanr

ayat ini adalah tertawa M€relra )rang berpendapat demikian

me,nyebutkan riwayat-riwayat berihil ini:

23180. 7al*ariabin Yahyabin Abu bidahmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdullah bin Dad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Musa menceritakan kepada kami dari

Az-Ziyalbin Amr, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allall'i
z6 {;id" 3z€'. "na* neninggalkm yang kccil dan tidak

(prla) yang bestr," ia be*ata, "Makzudnya adalah

tgrtawa.'iB

23181. Ahmad bin Hazim m€,rceritakm kepada kmi, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibuku Glamadatt

Ahmad &lam lfitsnod 6n3l), dcngp lafrz.h yang artinya, jauhkanlah dari
meremehlcan dosadosa kecil, seperti kam yang singgah di tengah-tengah

lembab, kemudian daang seseormg dengp ini de sesoorang deirgan ini. Ath-
Thab,rmi dalam lI Kabir (6Do4) (sfin), Al }laitsami dalgtr,,i Majma' Az-
Zawa'id (l0ll93), dan Al Baihaqi dalm /qA$rrr'ab (51456, 7267).
Al Mawardi dalam A*Nulca wa Al Uyut (3812), Al Bagbawi daJram Ma'alim
At-Ttzil (31574), daa Ibnu Al lana dab,a ?ad Al Masb (51152).
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binti Muhammad) menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar bapakku (Muhammad bin Abdurratlman) berbicara

mengenai firman -Allah,'16 J;ib? 3'-EJ, =J ditri J,U

(;1,rt;*,-Tjhcibe\tr.i"tiA-JS-"Kttobapatrah
ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pla) yang

besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan merelca dapati

apa yang telah mereka lcerjakan ada (ertulis) dan Tulanmu

tidak menganiaya seorang jua 1ntn," ia berkat4 "Maksud

laf azh y an g kc c il adalah tertawa. "3 
05

Talrwil firman Nitah:,-i-?) (t1i.l-r; 6irab apakah ini)

Yakni: Mengapa ada kitab (catatan) ini.

Firman Allah, "16 {;it* 3rti-{ "Yong tidak meninggalkan

yang lrecil dan tidak (pula) yang besar." Maksudnya adalatr, tidak

meninggalkan dosa kita yang besar dan yang kecil. ti;S i;
"Melainkan ia mencatat semuorqla," kecuali dia menulisnya. [1 Ltit
\J,1 "Dan mereka dapati apa yang telah mereka trcrjakan," dari

perbuatan mereka di dunia. iZL ",na, ftertulis)," dalam kitab mereka.

Lalu dibalas kejelekan mereka dengan yang setimpal dan tidak ada

kebaikan kecuali Allah memberikan pahalanya. (A ,it: '15-7-2 "oan

Tuhanmu tidak menganiaya s eorang jua 1run. "

Allah berfirman: Wahai Muhammad, Ttrhanmu tidak akan

membalas seseorang kecuali memang dia pelakunya. Balasan kebaikan

bagi yang berbuat bailq dan batasan kejelekan bagi yang berbuat jelek.

Itulah keadilan.

ooo

'6 lbid

L
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6iitq4,:!1153;3{"Y-t'ii,:t;(4A-&t:3
.,o)t'Y

^4ti 
ii:; il'1#A :i; t t; 3:.:i

@ S'i'ugg-&'3fr-#{t
o 
D mr (ln3rrttali t<efrl<l Kuni Uefinnm l<epadn P ar a

malail<ot, " Sufudtah l<ffiu l<epadf, Ailan,' ,,.al<, ntfudlnh

nselat eoutiiblis. Ddr ddaloh dmi golongdfrr iin, makf,in

mmfunhakl Wrintah Tuhfiuny a P aad<ah l<frrru

nra7tg611rtit dia dmfinunut g,trunagrvtya sebagai Wnim,pln
nton i|f,ri4d4.I(u, xilmrynseka addah rrrustivnu? Ar7.at

burttt<lahibtis itr s,Jbogai pengmti (Nlnh) fugi otartg:otutg

ycritszhalhru" (Qs. Al IGhff [18]: 50)

Allah memperingatkan kepada orang-olang musyrik itg tentang

hosad-tyabapak dan gr[umereka yaitu iblis, dengan kesombongannya

dan keangkutrannya kepada Adam ketika diperintahkan untuk bersujud

kepadanya, dan batrwa iblis juga menanrh permusuhan d?frl hasad

kepada merek4 sebagaimana yang dilakukan iblis kepada bapak

***l}#lro,ror--ru 
, 'g),'tyi;ia is;vie;i 'ffi-G it,

,,Dan ingatlah kztit@ Kami berfirman kepada pua malaikd, 'sujudlah

kamu kcryda Adott4', makt suiudlah mereka kcctnli iblis," yang ditaati

dan diikuti oleh orang-orang musyri! sehingga mereka menyelisihi

perintah Allah. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena

keanglohannya kepada Allah dan rasa iri kepada Adarr.' i t( *y
isr$ "Iblit, dia adalah golonganjin."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud fimrao pg1lah,'t (
. "Dio adalah golongoniin"
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Sebagian berpendapat bahwa dia termasuk golongan jin.

Ahli takwil lairurya berpendapat batrwa itu termasuk dari

penjaga surgq maka dia dinisbatkan ke surga.

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazlr. i;i n
"Golonganln, " termasuk dari golongan jin yang tersembunyi dari mata

manusia. Riwayat yang menjelaskanhal tersebut adalatr:

23182. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Khalad bin

Athq dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Sebelum iblis

bermaksiat kepada Allah, ia termasuk nama-nama malaikat,

seperti Azazil, termasuk dari penduduk bumi dan malaikat

yang paling bersungguh-sungguh dan paling pintar. Itulah

yang mendorong dia untuk sombong. Daerah tempat

tinggalnya bennma j ann an."3 
o6

23183. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Said menceritakan kepada kami dari Bisyr bin Imarah,

dari Abi Rauq, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata.

"Dahulu iblis termasuk malaikat yang dinamakan jin,

diciptakan dari api yang berhembus di antara malaikat.

Namanya adalah Al Harits, termasuk dari penjaga surga."

Ibnu Abbas berkata "Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin

yang disebutkan dalam Al Qur'an diciptakan dari api yang

menyala, yaitu lidah api, yang berada di ujung api jika

berkobar."307

23184. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syaiban menceritakan kepadaku, ia berkata: Salam bin Miskin

'* AI Qurthubi dalam tafsir (1D94) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (61339).
307 Al Baihaqi dalam Syt'ab Al Iman (l/170) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/153,

154).
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meNrceritakan kepada kami dari Qatadalu dari Sa'id bin

Musa1ryab, ia mengatakan bahwa iblis adalah kepala malaikat

langtbumi.3ot

23185. Ibnu Waki me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan k€pada kami dari Al A'masy, dari Habib bin Abi

Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allall #t'u;{.;$;Jy"Keanoli ibtis. Dia adalah golongot

ji4" ia b€rkat4 "Iblis b€rasal dari kalangan peqiagp surg4

yang mengattn unrsan langit bumi.'n@

23186. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia ber*ata: Ibnu Abbas berkata

"Iblis adalah t€rmasuk malaikat yang paling muliq kaum yang

pating terhormat, penjaga surg4 memiliki kekuasan untuk

meNrgaflr langt bumi, dan termasuk dari qadha Allah. Dia

memandang dirinya memiliki keagungan dan kemuliaan di

antara l*gtt" maka terdetik di hatinya

kesombongan. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali

Allall maka ketika ia diperintatrkan rurtuk zujud kepada Adanr"

Allatl menampakkan kesombongan di dalam hatinya, Allatl

melaknahya dan mengalfiirkannya hingga Hari Kiamat.'

Ibnu Abbas b€rkata mengemai firman Allah, #r'o( "Dia

adalah golongan /r'tl. " Dinamakan ianon karena dia adalatt

penjaganyq sebagaimana dikatakan bagi sesorang "makki"

(orang Malftah), 'tnadani" (penduduk Madinatr), 66kuli"

t enduduk Kufah). De,mikian dikatakan oleh Ibnu Juraij.3to

Al Mawardi dalanA*Nukawa Al Uytn(3B14)-
Ibnu Abi Hatim datam ta&ir Qn366).
Al Mawardi Mlam A*Nuka wa Al uytn (3/301) dan Ib,nu Al Jauzi dalam zad
Al Masir (l/65) dalam peirakwilan surah Al Baqarah ayat34.

30t
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Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa mereka adalah kaum

dari golongan malaikat, dan nama kaumnya itu adalah jin. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23187. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Shaleh (mantan budak At-
Taumatr) dan Syuraik bin Abi Tamr, salah satu atau keduany4

dari Ibnu Abbas, ia berkata "Kaum dari jirL yaittr segolongan

malaikat, dan iblis termastrk golongan tersebut. Ia mengattr

urusan antara langt dan bumi, tetapi kemudian dia

membangkang, maka Allah murka kepadanya, lalu

mengubahnya menjadi syetan yang dilempar. Allatl
melaknatnya dengan mengubahnya. "

Ibnu Abbas berkata, 'Tika kesalahan seseorang itu karena

kesombongan, maka hukuurannya tidak akan ditangguhkan,

sedangkan jika kesalalrannya karena maksiat, maka

hukumannya akan ditangguhkan. Kesalahan Adam berupa

maksiat, sedangkan kesalatran iblis karena kesombongan."3l I

23188. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, iii ;f
di i L(,*1rt,'Jyi;3* i,\)fr$'K{it- " Dan ingattah

kctil@ Koni berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu

kcpada Adam', malca sujudlah mereka kecuali iblis. Dia

adalah golongan jin." Ia berkatq "Maksudnya adalah

golongan dari kalangan malaikat yang bernamu jin."''

Ibnu Katsir dalarn tafsir (91154).

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D366).

3u
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Ibnu Abbas b€rkat4 "Jika bukan dari golongan iblis, maka

tidak akan diperintahkan unttrk sujud. Dia termasuk penjaga

langtbumi."

Qatadatr berkata, "Me,lryernbruryikan dari ketaatan kepada

Tuhannya" Al Hasan berkata *Allah mengembalikan

namanya sestrai dengan nisbatnya.'nl3

23189. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq merrberitalnrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahtrkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai

firman AllalL #t, it( ,;$t*l "Kecuali iblis. Dia adatah

golongan jin"" ia berkata, "Termasuk golongan malaikat yang

dinamakan jin."tn

23190. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Abi

Adi menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, ia

berkata, "Dia sama sekali tidak pemah mastrk dalam golongan

malaikat, dan dia asalnya memang jir:, sebagaimana Adam

adalah asal manusi.r3l 5

23191. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid

memberitallrkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata, "Iblis berada di langit bumi dan di

bumi, serta sebagai penjaga surga."3l6

23192. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan

3r3 lbid
3ra Abdurrazzaq dalam taftir (2t336).
3r' I Abu Syailfi dalam Al Azh@talr. (5/l6tl, 1690), Ibnu Al Anbari Mlam Al

Adhdad 1trat. f:21, Al Mawardi dalam A*Nutrat wa Al l$un (3t313), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tqrzil (31575).

316 Ibnu Katsir dalam tafsir (9/l5a).
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kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatlhak

berkata tentang firman Allah #t, i( j,{11,'it-i;36
"Maka sujudtah mereka kcanli iblis. Dia adalah golongan

jin' Ibnu Abbas berkat4 "Iblis termasuk pemuka malaikat

dan yang paling mulia di kalangan kaurnnyq jtrga per{aga

strgq serta memiliki kekuasaan antara langlt dan bumi'

Merupakan qadha Allah bafiwa dia melihat dirinya memiliki

kemuliaan atas penduduk l*gt, maka terdetik dalam hatinya

kesombongan, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali

Allah. Oteh karena itu, Allah memperlihatkan kesombongan

itu ketika ia diperintatrkan untuk sujud kepada Adant" sehingga

dia sombong. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang -y9ng

kafir. Itulah malna firman Allah kgPudu malaikat, * 'FOt
3K ;rKW';rt!i('$ Alii; *#i "sesunsguhnva

Aht mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa

yang lamu tahirla n dan apa yang kamu sembunyilcan'" (Qs'

Al Baqaratr l2l: 33) Maksudnya adalah apa yang

disembunyikan oleh iblis di dalam hatinya.''r7

Takwil firman Allah: 6'c'o?Odo adalah golonganiin)

Ibnu Abbas berkata: Allah berfimran, di t L( " Dia adalah

golongan jin," karena dia adalatr penjaga surgq sebagaimana dikatakan

kepada seseoftIng, 'Mal&i' (orang Makkah), 'Madani' (orang

Madinah), dan Bashri (orang Bashratr)."3l8

Ada yang berpendapat batrwa nama kabilatr iblis adalatr jin,

yaitu segolongan malaikat yang dinamakan jin. Oleh sebab itu, Allah

tx:rfirmrla,;y;i a t( "Dia odalah golongan iin" la dinisbatkan

Ibid.
Al Mawardi &dom An-Nuka wa Al Ilyun (3/314).

3t7
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kepada kaumnya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini

23193. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'i{ menge'lrai

firman Allab di 'c it( "Dia adalah golongan iin," ia

berkata, "Termasuk dari golongan jin yang bekerja di

surga."3l9

23194. Ibnu Hrmraid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Said

Al Yahmadi Isma'il bin Ibratrim memberitatnrkan kepada

kami, ia berkata: Sawar bin Ja'ad Al Yahmadi

memberitahukan kepada kami dari Syatr bin Hausyab,

mengenai firman Allalt Ul '* "(Dari) golongan iin," ia

berkatao "Iblis termasuk dari jin yang diusir oleh malaikat,

sedangkan sebagian ada yang ditahan kemudian dibawa pergi

ke langit.-32o

23195. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakg, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalurya, dari Ibnu Abbas, mangenai firman

eriau =,$ j#:##t,i,f ,;${'!yl;3# "Kectati ibtis.

Dia dalah golongan ii4 maka ia mendrrhokai printah
Tulwnnya," ia berkata, 'oTermasuk penjaga iannon (surga),

maka dia dinarrtakan jin.-rz'

23196. Nashr bin Abdurralrman Al Awadi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Basyir menceritakan kepadaku dari

As-suynthi dalamAd-Daarr Al Mottsu (51402)-

Ibnu Abi Hatim dalam tafth (712366").

Al Mawardi dalam AwNuka vo al uynr (3801), ia menisbatkannya kepada

Ibnu Mas\rd.

319
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Su&an bin Abu Al Miqdarq dad Sa'id bin Jubair, ia berkata"

"Iblis termasuk penjaga surga.'i22

Kami telah terangkan beberapa pendapat mengenai hal itu, juga

perselisihan mereka, sehingga tidak pertu kami ulang pada bab ini.323

Takwil lirman Allah: .i;;li; #t 1Aa*a ia mendurhakai
perintah Tuhannya)

Allah berfimran: Dia keluar dari pointah Allah dan

menyimpang. Sebagaimana perkataan Rubah berikut ini:

tjt;6'5,yw,j ...tlvtlr?: y ,rr/-
"Terjatuh di Najd datam lubangyang o*ot aoU*,

sedangkan unta itu telah menyimpang dari tujuannya."32a

Maksud lafazh qr$, adalah gnta yang menyimpang dari jalan

menuju Najd. Begitu juga fasik dalam agarnq yaitu keluar dari tujuan

dan menyimpang dari konsistensi.

Diriwayatkan dari bahasa Arab dengan jalan pendeng arxr, &i
6lJ lr *)t 1*aia keluar dari kulitrya, a* irtd' '*-t 1rl<aia keluar

dari iubangnya.32s

Sebagian ahti batrasa dari Bashratr berkata: Dikatakan G 64,
.i;;l "Maka ia mendurhalai perintah Tuhannya," karenamaksudnya

adalah, maka dia bersih dari memenuhi perintatl Allah. Sebagaimana

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D366) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail
(3ns4).
Lihat penakwilan surah Al Baqarah ayat35.
Lihat bait syair ini dalan Ad-Diwan (hal. 190), Al Farra dalam Ma'ani Al
Qur'an (AA7), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al l{ajiz (31522), Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (31314), dan Abu Ubaidah dalam Maiaz
Al Qar'an (l/406).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qar'an Qll47) dan Abu Ubaidah dalam Maiaz Al
W'an (l/406).

3Xt
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orang Arab berkata ?U, * ,>:;styang maknanya membersihkannya,

yaitu ketika dia memakannya.

Telatr kami terangkan pendapat tersebut.

Jadi, makna ayat tersebut adatalu menyimpang dan lari dari

perintah Allah, serta keluar darinya

Sebagian ahli bahasa Arab lainnya berkata: Makna lafazh l.il-,alt

adalah kelonggaran. Sebagaimana dikatalcan. ;;i3r C '$i, 
Verrrg

maknanya longgar dalam nafl<atr.

Ia berkata, "Dinamakan fasik karena melonggarkan diri dalam

larangan Allah.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23197. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23198. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, .i;;lfi # "Maka ia mendurhakai

perintah Tuhannya," ia berkata, "Maksudnya adalah saat

diperintahkan untuk zujud kepada Adam."326

23199. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman

Allah, .i; ;l G 6i "Maka ia mendurhalai perintah

3r Muiahid dalam tafsir Oal. 449) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D366).
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Tuhannya," ia berkata, "Maksudnya adalah bermaksiat untuk
sujud kepada Adam.'327

ratcwit fiman Auah: '& {r u.i u:QJ Xj:i )i;r#r\
9f eatuhah hamu meng" iil dit dan turunan-turunannya
sebagai pemimpk selain dafipafu-Ku sedanghan mcreha adalah
musuhmu?)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai bani Adam, apakah yang telatr

sombong dan hasad terhadap bapalantl mengingkari nikmat-Ku
kepadany4 dan telatr menipu bapakmu sehingga bapaknru dikeluarkan
dari surga dan ditunmkan ke buni, akan kamu arnbil sebagai
pemimpin? Kamu menaatinya dan anak keturunanny4 sedangkan

mereka memusutrimu sejak dulu sampai sekarang? Kalian justru
membangkang kepada Tuhan kalian yang telatr memberikan

kenilanatan dan memuliakan kalian dengan memerintahkan malaikat
untuk sujud kepada bapaknnl menempatkannya di surg4 serta

memberikan segala keutamaan yang tidak terhitung? Ketunrnan iblis
adalah para syetan yang menggoda anak Adam.

Riwayalriwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23200. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allah, J;' u '45 #;; :iA{A "patuttrah tramu

mengambil dia dan firtmon-tururumnya sebagai pemimpin

selain dwipada-Kt," ia berkata "Yang dimaksud

adalah syetan, yaitu Zalanbur yang bernrgas di
pasar dan meletakkan benderanya di semua pasar yang berada

di antara langit dan bumi. Tsabr, atrli dalam musibatr. l/

,r7 lbid.
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A'wm, atrli dalam perzinaan. Masuth, atrli tentang berita

mendatangkan berita dan menyebarkannya melalui mulut

manusia, sedangkan berita tersebut tidak ada asal-usulnya.

Dasim, yang jika seseorang masuk ke rumahnya tidak

mengucapkan salarn dan tidak berdzikir maka dia akan

memperlihatkan kenikmatan kepadanya selama tidak diangkat.

Juga jika makan tidak menyebut nama Allah maka dia akan

ikut makan."328

23201. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Al A'masy berkata, "Jika

aku masuk rumah dan tidak mengucapkan salam, maka aku

melihat sesuatu yang bersih, sehingga aku berkata,

'Angkatlah! Angkatlah'." Kemudian dia melawan mereka.

Aku ingat iaberkata "Dasim! Dasim!"32e

23202. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Al A'masy, dari Mujatrid, ia

berkatq "Mereka ada empat yaittr Tsabr, Dasim, Zalanbur, Al
A'war, dan salatr satu dari mereka termasuk atrli mengenai

berita.330

23203. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, fttl{A
oj' o: iQJ ,si:i "Patutkah kamu mengambil dia dan

32t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72367),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (31522), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (5/154).

32e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1575).

"o lbnu Abi Hatim dalamtafsir (7D367).
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turunon-turunannya sebagai Wmimpin selain daripada-Ku,"
ia berkata 'Mereka beranak-pinalq sebagaimana keturunan

Adam, dan mereka adalah musuh kalian."33l

23204. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kard,
tentang firman AllalL oj U
"Patutkah kamu mengambil

ia berkata: Ibnu Zaid berkata'45 ,Ji; :i;+{A
dia dan ttrunan-firntnannya

sebagai pemimpin selain duipada-Ku," dia berkata, "Dia
adalah bapaknya jin, sebagaimana Adam adalah bapaknya

manusia.'n32

33r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D367) dan Al Bagbawi dalam Ma'alim ArTaruil
(3ts7s).

332 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D367) dari Ibnu Syihab, Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyrn (31314), dari Ibnu Taid dalam tafsir surah Al Baqarah ayat
34, Ibnu Katsir dalam tafsir (1/358), ia berkata --setelah menyebutkan hadits
dari Al Hasan-: Sanad hadits int shahih dari Al Hasan, dan beginilah yang
dikatakan oleh Abdurratrman bin Zaid bin Aslam.
Imam Ibnu Katsir memberikan komentar tambahan tentang ayat ini: Hadits ini
telah banyak diriwayatkan oleh para ulama salaf, dan kebanyakan dari hadits
israililyat yang periwayatannya hanya dijadikan perbandingan. Hanya Allatr
yang lebih mengetahui kebenaran semua hadits tersebut. Sebagian lainnya telah
jelas kebohongannya karena menyelisihi yang benar, dan Al Qur'an tidak perlu
dengan hadits tentang berita pada zemaa dulq karena berita itu hampir-hampir
banyak mengalami perubahan dengan penambahan atau pengurangan, dan telah
banyak yang mereka tambahkan di dalamnya. Sedangkan mereka tidak
memiliki ulama yang bertakwa serta para hafiztr yang membela kebenaran dan
menjaga dari adanya penyelewengan, seperti yang dimiliki umat ini, yang
memiliki banyak ulama. Juga tidak adanya para hafidr yang telatr mencatat
hadits Nabi SAW dan menyeleksinya, memilahkan yang shahih dari yang
dha'if, serla menjelaskan antara yang matruk dengan yang maudlru. Mereka juga
sangat memahami perihal orang yang pendust4 yang tidak diketahui (majhul),

. dan semua macam-macam perawi hadits. Semua itu untuk menjaga hadits Nabi
SAW, nabi penutup dan pemimpin manusia, agar mereka tidak menisbatkan
kebohongan atau mengklaim hadits dari Nabi, padahal hadits tersebut tidak
berasal dari beliau SAW. Semoga Allah meridhai mereka sebagaimana mereka
telah ridha kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan Surga Firdaus sebagai
tempat kembali, dan Allah telah mengabulkan mereka.
Lihat tafsir (9/155).



tufstuAth:I"lwbad

Allah berfirman kepada iblis, "Aku tidak akan menciptakan

keturunan bagi anak Adam kecuali Aku jadikan keturunan bagimu

seperti dia, dan tidak ada seorang pun dari anak Adam kecuali

diciptakan baginya syetan sebagai pendampingnya."333

Takwil firman Allah: '1';'+rfu,iL,ferr-t buruklah iblis itu
sebagai pengganti [dari AllahJ bagi orang-orang yang zhalim)

Allah Ta'ala berfirman: Alangkah jelek iblis sebagai pengganti

Allah bagi orang kafir dengan menjadikan dia dan keturunannya

sebagai pemimpin. Mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian ketika

mereka tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin, padatral Dialah yang

telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak mereka

(Adam), serta yang memberikan keutamaan yang tak terhitung.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23205. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, i^*l+a
.ii "Amat buruHah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah)

bagi orang-orang yang zlalim," ia berkata" "Alangkatr jelek

apayangmereka ganti dari ibadalt kepada Allah ketika mereka

menaati iblis."33a

ooo

Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami
miliki.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD367), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(31576), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalan Ma'ani Al Qur'an Qnsq.
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lKc ; ie*t &L {; 6:fS o. iAi'g "i 6\V
@6i"'b;t$i'r;f

uAku tidnk mengludirlan merel<a (iblis darl annk anatrrya)
wthtk menyakil<m penciptaan lmgit dm bumi dffi tidak
(p"la) penciptaan diri merela sendiri; dnrl tidnktah Aku
mengartbil orang.ordng yutg manyesatl<mt itu sebagai

perwlong." (Qs. Al Kahft [18]: 51)

Allah Ta'ala berfirman: Aku tidak mendatangkan iblis dan
keturunanny a.,Zt'i 5 o. iiSi'&ii- " Me nya t<s i lan p e nc ipt aan I an gi t dan
bumi." Maksudnya adalah, Aku tidak mendatangkan mereka sehingga
Aku meminta bantuan dalam menciptakan langit dan bumi. d, \;
i**\ "Dan tidak (puta) penciptaan diri mereka sendiri." Maksudnya
adalah, Aku juga tidak menghadirkan sebagian dari mereka, sehingga
Aku merninta tolong dalam penciptaan diri mereka sendiri, akan tetapi
Akulah yang menciptakan dengan tanpa penorong. oleh karena itu,
bagaimana mungkin mereka mengambil musuh mereka sebagai
pemimpin selain Aku dan meninggalkan ibadah kepadaKu, sedangkan
Akulah yang memberi kenikmatan kepada mereka dan pendahulu
mereka. Akulah pencipta mereka dan pencipta yang mereka jadikan
pemimpin selain Aku, dengan tanpa penolong.

Takwil firman Alah: 6:;i-$i:ii :Vi aKy; 6 (Dan
tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai
penolong)

Allah Ta'ala berfirman: Aku tidak akan mengambil mereka
yang tidak menunjukkan kepada kebenaran, bahkan mereka



TafshNh:fhabari

menyesatkan, dan para pengikuhya menjauhkan dari jalan yang benar,

untuk dijadikan penolong dan pembantu.

Matcna .rlitl sslsgaimana perkataan mereka *ti'to;- i,:d iiU
membantunya dan memperkuatrya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23206. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, l{ Y;
fti"'d*ii\'&, "Dan tidaHah aht mengambil orang-orang

yang menyesatkan itu sebagai penolong," ia berkata,

"Maksudnya adalah penolong."33s

23207. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada kami dari Qatadatr, riwayat

yang sama.336

Jadi, maksudnya adalalu iblis dan ketunurannya menyesatkan

bani Adam dari kebenaran. Bisa jadi maksud lafazh c;ihlir adalatl

pengikut kesesatan dan mereka yang tidak pada jalan y*g b"t *.
ooo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D367), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/315),

Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'm (11406), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam
Ma' ani Al Qur' an (3 D56).
AMurrazzaq dalam tafsir (21336).
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i*# i6'i;;S fr) ;$i c t;jt'\i(, \i):i;j
r$ W'uili;5i r:* @ 6,1 ff W"{

6;1wba-{;siqi
"Dan (insdloh) al<ffr hari (yarrrg l<etikn ifii Dia Wnnm,
' P angilloh olettmu sel<alimr selcutu. selua*Ifu y dng l@nru

l<ntakm iat'. Mqelcalalu nanl.,f/&gihrya tctapi sel<uat

selcuat ftu fidak mentfulas rctutm msela dffJl<ami ddal<frrr

unt* ns ela te"rn@ kcbin.asirrrrr. 0w al<a) . D ut or utg: ot Mtg
ydttgbqilosa melilw nrl.:al<a, mal<a nrrl.:el<a meyakini, bahwa

msela al<an iffithlre dnlantttya ilut msela fidak
menemilwttilnrybpalingilaripailany*"

(Qr. AlKahff [r8]: 52.53)

Allah Ta'ala berfirman: \ir';;-t "Dan (ingatlah) alan hari
(yang lrettka itu) Dia berfirman "

Allah Ta'ala berfirman kepada oraog-orang musyrik, 6f
-)-/: r-$i 'r,i5;- "Serulah olehmu sekalian sehttu-selattu-Ku yang
knmu katakan ifa " Maksudnya adalah, serulatr mereka yang kamu

sangka sebagai tandingan bagi-Ku agar menolong kalian dan mencegah

dari-Ku.

Firman Allah, Aigr*'€;i "Mereka lalu memanggilnya

tetapi sehtn-sehttu itu tidak membalas seruan mereka. " Maksudnya

adalah, mereka meminta tolong, nrmun mereka tidak mampu

menolong. 6; tr W: "Dan Kami adakan tmtuk mereka tempat

kebinasaan (nerako)."

Ahli takwil berbda pendapat tentang makna ayat tersebut.



Mstr dJ;hTllylibon

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, pada hari itu

Kami jadikan permusuhan di antara mereka (yaitu orang-orang

musyrik) dengan yang mereka seru selain Allah di dunia. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23208. Muhammad bin Abdullah bin Bazi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bisyr bin Al Mufadhal menceritakan kepada kami

dari Auf, dari Al Hasan, mengenai firman Allah, ff.%
tlrj "Don Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan

(neraka)," ia berkata "Maksudnya adalah menjadikan

permusuhan di antara mereka pada Hari Kiamat."337

23209. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Umar menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al Hasan,

mengenai firman Allah, 6; i*.(i1{, "Dan Kami adakon

untuk mereka tempat kebinasaan (neraka)," ia berkat4

"Maksudnya adalah permusuhan."338

Ahli talcwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, dan

Kami jadikan perbuatan itu kebinasaan bagr diri mereka sendiri.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23210. Ali menceritakan kepadakq iaberkata: Abdullatl menceritakan

kepada karni, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ff.%(irj "Do, Kami adakan untuk mereka tempat kebirtasaan

(neraka)," ia berkata, "Maksudnya adalah membinasak*.r:33e

Ibnu Athiyatr dalan Al Muhwrar Al Waib (31523), Al Mawardi dalan An-

Nukat wa Al (twn Ql3l6), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31562), dan

Abu Jafar An-Nahhas dalan Ma'ani Al Qar'an GnSq.
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7D367), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3t316), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31577)-

338
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23211. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman Allah, l1;1 "Tr*pot kebinasaan (neralm)," ia berkata,

"Maksudnya adalah kebinasaan."3ao

23212. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, lL; fr({;, "Dan Kanni adakon untuk

mereka tempat kebinasaan (neraka)," ia berkata, "Maksudnya
adalatr yang membinasakan di antara mereka."

Ia lalu membaca, ti er' ,"-{P- (g) "Dan telah Kami

tetaplcan waldu tertentu bagi kebinasaan merekn." (Qs. Al
Kahfi [18]:59)3at

23213. Aku diberitahu dari Muhammad bin Yazid, dari Juwaibir, dari

Adh-Dhatrhak, mengenai firman Allatl, 6; # (il{_e "Dan

Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka)," ia
-berkata, "Maksudnya adalah kebinasaan."3a2

23214. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Arfajah,

mengenai firman Allah, 6; fr W "Dan Kami adakan

untuk mereka tempat kebinasaan (nerala)," ia berkata,

"Maksudnya adalah kebinasaan."3a3

Abfurraz.zaqdalam tafsir Q/336),Ibnu Qutaibah dalam Gharib Al Qur'an Qral.
269), dan Abu Ja far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3D57).
Tidak kami temukan hadits dengan sanad mi dan telatr diriwayatkan dengan
lafazhnya dalam Tafsir Abdurrazaq (21336).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (31316), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (31577), dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (5/156).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D367) dengan lafaztr dari Ibnu Abbas, dan Az-
Zujaj dalam Ma'ani Al Qar'an (31295\ tanpa sanad.

3'10
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Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat batrwa maknanya

adalah, nama salatr satu lembah jatranam. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23215. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah,

dari Abu Ayyub, daxi Atff Al Balkali, mengenai firman

Allah, 6;1 ff$1:, " Dan Kami adakan untuk mereka tempat

kebinasaan (nerakn)," ia berkata, "Lembah dalam yang

memisahkan antara mereka yang sesat dengan yang

mendapatkan petunjulq penduduk strrga dengan penduduk

neraka.-344

23216. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Alah, 6; 6W
"Dan l{ami adakan wtuk mereka tempat kebinasaan

(neraka),'ia berkata, "Lernbah yang sangat dalam, pada Hari

Kiamat memisahkan antara mereka yang mendapatkan

petunjuk dengan mereka yang sesat."345

23217. Ibnu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin

Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Arttratr,

dari Mujahid, mengenai firman Allah, 6; fr W) "Dan

Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka)," ia

berkata "Makzudnya adalatr lembatr di neraka."346

23218. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD367) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharru Al
Wajiz (31523).
Ibid.
Mujatrid dalam tafsir @al. 449), Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Qll41), Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31577), Abu Jafar An-Natrhas dalan Ma'ani

Al Qaimt QD57), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/156).

344
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kalni, semua dari Ibnu Abi Naiih,

dari Mujahi4 mengenai firman Allall 6; tr (ff) "Dan

I<ani adakm mtuk mereko tempat kcbinasaan (nerala)," ia

berkat4 "Maksudnya adalah lembatr di dalam Jahanam."347

23219. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

23220. Muhammad bin Sanan N Qaz,zaz menceritakan kepadaku, ia

berkara: Abdushstramad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Dirhatn menceritakan kepada kami, ia

berkata: Alu mendengar Anas bin Malik berkata tentang

firman AllalL 6; fr W) "Dan l{ami adakan untuk

mereka tempat kcbinasaon (nerako). " Ia berkata, "Maksudnya

adalah lembah di Jatrananr yang berisi nanah dan darah."348

'Pendapat yang lebih tepat dalam penalcrrilan ayat tersebut

adalah pendapat yang telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, dan yang

sependapat dengannya dalam menakrvilkan ayal., g;3 bahwa

maknanya yaitu, yang membinasakan, karena orang Arab biasa berkata

,$6 'rra;"f f 'Jit u sudah aku binasakan" dan termasuk dalam firman

Allah, '${{q"i|} 5 *N* kawl-kawl itu dibinasakannya ksena

perbuatan mereka-" (Qs. Asy-snuraa l$l 30 Maknanya adalah

membinasakannya. Dikatakan bagi mereka yang bruruh dii., rt 6ti ,f"
Wi',li Sedangkan bahasa bani Tamir yalni rlri tanpa hamzah.

Ibid
HR Al Baihaqi dalam Asy-Sya'ab wa An-Nustltr (472), Ibnu Abi Hatim dalam

t^fsk (7D367), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31316), dan Abu
Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qtr'on (3D56).

31?

3,tt



TafsirAthlhaban

Diriwayatkan dari Tamim, dia berkata:',fi- dan

diriwayatkan oleh A1 Kisa i.

Sebagian atrli batrasa dari Bashrah

artinya yang menjanjikan."

berkata "Lafazh bit

Mereka berdalil dengan syair berikut ini:

,on 

/.7. i" ), r d frG. LT-'Jt'rt v,s )\? \ci
Mereka mena}ovilkannya dengan makna, yang menjanjikan'3so

Boleh jadi lata?heU6,ir yang telal dijanjikan oleh Allah kepada

orang-orang musyrik adalah lembah, sebagaimana diriwayatkan oleh

Abdullah bin Aru, atau permusuhan, sebagaimana diriwayatkan oleh

Al Hasan.

Talrwil liman Allah: (# tAi i:jiS tii "Dan orang'

orangyang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini'"

Allah berfirman: Pada hari itu orang-orang musyrik

menyaksikan api neraka 6;4; fr f:St "Maka mereka meyakini,

bah,na merelca atran jatuh ke dalamnya." Mereka tatru batrwa mereka

akan masuk ke dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

23221. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazz,aq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada l(auli daxi QatadatU mengenai

firman Allah, 6;;!; 6 f;rS "Moka mereka mevakini,

,n Abu Ubaidah dalarn Maiaz At Qw'ot (114026) darr Lisan Al Arab (enti: i;.).
,50 Ibnu Al Jauzi Mlam Zad At Masir (5/156) dn Az-Zujaj dalam Ma'ani Al

@r'm(3D95).

lov t.,,.vl-l ,y- &l
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balm,a mereka akan jatuh kc dalamnya," ia berkata, 'Mereka
tahu."35l

23222. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memhritatrukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

memberitahukan kepadaku dari Daraj, dari Abi Haitsam, dari

Abi Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW, beliaubenabda

aL'0^;)l ,4 u'&t;r13'"W & ""1tttt'01
"sesunggulvtya orang-orang kafir kctika melihat Jot***,
mereka tahu balwa mereko akan jatuh ke dolamrrya selama

perjalanan empat ptluh taknt"352

Talrwil fiman Atlah: 6i f;"b4 di (Dan mercho tidth
tnenemufun terrrpot berpoling furipdanya)

Yakni: Tidak akan mendapatkan sesuatu yang memalingkan

mereka dari neraka yang mereka lihat. Dikatakan: Tidak akan

mendapatkan yang menghalanginya jatuh ke dalam, karena Allatr telatr

menetapkan hal itu.

Lafazh U:;iJ yang bermakna yang memalingkan, merupakan

perkataan Abu Kabir Al Hadzali berikut ini'353

# ):q ;;'rv ii . ..:y, f *"# b:)i
"Walai Zuhair, apokah ada jalan keluar dui Syaibah? Apakah tidak

ada lagi lrchidupan bagi yang berkorban dengan sungguh-sunggufuz$s+

Abdurrazzaq dalam tafsir Q1336),Ibnu Qutaibah dalan Gharib Al Qur'an (hal
269), d^t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D368).
HR Ahmad dalam Mtunad Q1336), Al Haitsami dalam Mmvqid Azh-Zham'an
(2581), Al Hindi dalarm Karu Al Ummal (35942), dan Al Qurthubi dalan tafsir
(tU4).
Amir bin Al Hulais berasal dari bani Sa'd bin Wa'il. Ia menikah dengan Ummu
Tabath secara diamdiam. Ia dengan istrinya itu terdapat kisah yang masyhur.

Lthat Khazanah Al Adab Q1467).

351

352
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filii'(i .i P c,,,1';;1.,5i$S 4SF ti;
@{;sGEr

" D an sesunguhny a Kani telah rnmgulang'ulffigi b agi

,rnausia dalonr N Qttt'orlr inibelrmacam'fltrr,oirrr

pmtmpamaarr. Dcn rr],,rrusir aaahh makhluk ydrrg Palins- 
A*ryakmefiantah.' (Qs. Al Kahff [18]: 54)

Allah To,alaberfirman: Telatr Kami jadikan di dalam Al Qur'an

semua penrmpumaan bagi manusi4 dan Kami peringatkan dengan

segala peringatan, serta Kami datangkan dengan segala dalil agar

mereka saling mengingatkan, mengambil pelajaran, dan meninggalkan

kesyirikan (yaitu penyembahan kepada patung)'

Firman AllalL $5; ,i;'H 3t ..jf i(3 "Don manusia adaloh

mafutluk yang paling banyak membantah." Maksudnya adalah,

sesungguhnya manusia paling banyak mene,lrtang, tidak kembali kepada

kebenaran, dan tidak meninggalkan perbuatan mereka tersebut setelatr

mendapatkan nasihat. Sebagaimana riwayat berikut ini:

23223. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman AllalL $i ,g;f$t';;:, it{s "Dan manusia

adatah mawtluk yang palw battyak membantah, " ia berkata

"Lafazh J'rilr artinya penentangan, penentangan kaum

terhadap nabi-nabi mereka, dan penolakan mereka terhadap

apa yang dibawa oleh nabi mereka'"

35n Lihat Diwan Al Hadzaliyin QllM), Abu Ubaidah dalarll- Majaz Al Qtr'an
(fiOl>,Ibnu Athiyatr dalam Al Muhmro Al Waiiz (31524), dan Al Mawardi

dalam AwNulrat wa Al UYn Q l3l7)'
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ralalumemb"",",5r:tjA'"3kl43Yr*irfr$;fi;C
'bi;-5 (7. "Ororg ini tidak lain hanyalah manusia seperti

lcamu, dia makan dori apayang kamu makan dan dia minum

dori apa yang kamu minum." (Qs. Al Mukminuun l23l:33)
Firman AllalL ?4; j;;i6$ "Yang bermaksud hendak

menjadi orang yang lebih tinggi dari kamu." (Qs. A1

Muhminuun l23l: 29 Fimran AllalL €i {- "Hingga
diberikan kepada kani." (Qs. Al An'aam l6J: DD Firman

Allah, q$j-i. (+{.t&tifil; "Dan kalau Kami turunkan

tulisan dalam.kcrtas." (Qs. Al An'aam [61:7) Firman Allah,

i';F- * $,Litirt $I-i; 6.v & &' l; *Dan iitra-J.J _ .-. J -- I-l,-
seandainya Kami membukakan kcpada mereka salah satu

dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus aoik kc

atasnya;'(Qs.Al Hijr [5]: la)

Ia berkata: Mereka bukan kamu. T;' # S (A 55) Cyf]€i
'UY;:i "Tentulah mereka berkata, 'sesungguhnya

Kamilah yang dikaburkan, bahlcan Kami adalah

orang-orang yang kcna sihir'." (Qs. Al Hijr [15]: 15)35s

ooo

,1* y i#j lir#j e,jii'i:e i\W- ;; ;ui'6 Y;

{6 4t1iJ, frS l'ri;,f, tu'fry
"Dan finak ada sesuatu pm yarlq merrrglwlar.gi marnrsia dmi
buhnmt,l@tika petlunriulc telah datmglnpad, rnqel<a, dmt

nrrrrwlwnanprnlepadaTuhonnyarl<ccwli(keinghwn
rnencnti)datarrgnyahtilcurn.(Nlohyangtelahberlalilpfu)

355 Ibnu Abi Hatim dalam afsir (712368).
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tuya1t tultlt yong datwlu anu datmgnya odzah atas mqela
danga,nffyatr' (Qt. AlKahff [18]: 55)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad, tidak ada yang

menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah ketika datang kepada

mereka keterangan dari Allah dan mereka tatru kebenaran yang

diserukan itu, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk

beristighfar kecuali datangnya hukum yang telatr berlaku bagi para

pendalrulu merek4 dan datangnyaadzab kepada mereka secara nyata.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa datangnya adz-ab kepada mereka

adalah secara tiba-tiba. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23224. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua dari IbnuAbi Najih,

dari Mujatrid, mengenai firman AllalL g?'l'lt[ftS J "Atou

datangnya adzab atas mereka dengan rqtata," ia berkata"
*Maksudnya adalah s@ara tiba-tiba."356

23225. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

356 Mujahid dalarn tafsir (hal. 449), Ibnu Abi Hatim dalam afsir Qn369), Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q1578), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam

Ma' ani Al Qur' an (3 D60).
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Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa akan didatangkan

kepada mereka adzab yang nyata Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

23226. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

menrberitahukan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, {ii $txir id;! J "Atou dotangrrya

adzab atas merela dengon nyata," ia berkata, 'Nyata dan

dapat 6i*ru1^.:r57

Ada perbedaan dalam qira'at ayat tersebut, sebagian

membacanya, yJ Uiii '#'i dengan dhammah pad ahuruf qaf dan

ba, yang bermakna, datang kepada mereka dengan berbagai corak dan

bentuk. Mereka berpendapat bahwa lafazh ;ilr merupakan bentuk

ja"+ d*i J5, sebagaimana Jiilt, b.rt,k jamaknya adalah #il', d*
{iAil benttrk j amaknya adalatr rJrit.

Sebagian ahli tato,il lainnya membacanya lQ qrnt 'nltli':l
dengan kosrah pada huruf qaf dan fdlnh pada huruf Da yang

malaranya adalalu datang kepada mereka adzab yang nyata. Dari

perkataan lJ.rst

Telah kami terangkan pendapat tersebut dalam stratr AI
An'aam, maka tidak perlu kami ulang kembali.

000

"' Ibnu Abi Hatim dalam afsir (7D369) dari Qatadah.. ,
"t Ashim, Hamzat\ dan Al Kisa'i memb""-vu yi irrjr '#. if dengan

dhotmah.
Lafrzh $ merupakan bentuk jamak dari JEJ, seperti lafazl J#. yang

me,nrpakan bentuk jamakdari Jlli.
Ulama lain membacanya *f aeripn *asrah.
Litut Hujj oh Al Qira' ah (hal. 420).
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t;b t;f S rgr\t$J'qr; J y *fi blvs
@ 6X V, i1ll.rj;rlg6 "# *,b I--,#i

,,Darttldatdaht<unina;rryutusras:1tl-ras:,,tlmelainl<msebagoi

perrtawafuita gerrtira ilm sebagai wfuri puingatan;

iupi oruJg.orcmg yolttg W mefiffitah dmgm yorrrg bail

"S* 
fu"r*, der.il(imn nsela dary nelerryaplcm yffis hah

dmr mqela nengmgq cr6'cyd l<uni iltn puingdmv
peringdtfr rtfifunqmrr'elrosebogaiololvobl'J<mt'"

(Qs. AlIGhft [18]:56)

Allah Ta'ala beffirman: Kami tidak mengtrhrs seorang rasul

kecuali untuk menrberikan kabar ge,rnbira kepada orang beriman" dan

meyakinkan merekatentang balasan yang akan Allah berikan di akfuirat.

Juga untuk mernberi peringatan kepada orang-orang kafir tentang

kedasyatan dan kepedihan adabAllah, sehingga mereka meninggalkan

kesyirikan dan kekafiran kepada AllalL serta perbuatan maksiat lainnya

Talrwit fiman Alhh: ,#\, ViA '"-$i 3+6o Qetapi

orang4rang yang hafv nembantah dengan yang bo'il)

Ia berkata: Orang-orang kafir mendustakan Allah dan rasul-Nya

dengan yang batil, seperti pertataan mereka kepada Nabi SAW,
..Beritahukan kepada kami tentang pemuda-pemuda yang perg pada

rnasa yang p€rtama kemudian mereka tidak tatru apa yang menimpa

mereke dan laki-laki yang rclah menempuh perjalanan dari Barat

sampai Timur, tentang roh...." serta pertanyaan-pertanyaan serupa

lafuurya yang bertujuan mendebag mengfrancurkan, dan mernbangkang

kepada Nabi SAW. Allah pun berfirman, "I{atrtitidak mengutus kepada

kalian Rasul Kami untuk berdeba! akan tetapi tmtuk memberi kabar
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gembira kepada orang-orang beriman dengan surg4 serta

memperingatkan orang-orang kafir dengan neraka, sedangkan kalian

membantatr dengan yang batil untuk menghancurkan kebenaran yang

telatr datang kepada kalian melalui rasul Kami."

Talrwil firman Allah:'litt *.Wl- (Agar dengan demikian

mereka dapat melenyapkan yang hak)

Maksudnya adalah untuk menghancurkan dan melenyapkan

dengannya.

Dikatakan ;r?t',-l!iijika lenyap dan pergi, serta dikatakan i.rjr

oart 
'ok y*g urtinyu tanah yang liciq menggelincirkan, dan tidak

dapatuntuk berprjak. Termasuk syair berikut ini:35e

'>'1, e'At'rL ts ')L) ilrtt- igfat ,i;t 4r:
"Aht jatuh tergelincir, sedangkan Al Yasykari selamat karena kchati-

hatianrrya dan menjauh seperti binotang tunggangan itu menyingkir

dori tempat yang licin."36o

Diriwayatkan ,i;: aurst'^!i.il,yang artinya, jika aku usir dan

aktr lenyapkan.

Takwil firman Allah: $Vt$-ii 4;W5 @an mcreka

mcnganggap ayat-ayat Kami dan peringatan-peringatan terhadap

mereha s e b agai o lo h+lo kkan)

35e tharfrh bin Al Abd, sebagaimana dinisbatkan oleh Abu Ubaidah dalam Majaz
Al Qur'an (l/40E).

34'l Tidak karni temukan dalam Diwan Tharfah bin Abd, dan telah disebutkan oleh

Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qar'an (l/408), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar
Al Wajiz (31525), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31319).
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Allah berfirman: Mereka {rang-orang kafu- berupaya

berhujjatr dengan apa yang Allah jadikan huiiah atas mereka, kitab-Nya

yang diturunkan dan peringatan yang disampaikan kepada mereka

sebagai batran hinaan. Mereka berkata, "Ini hanyalah cerita nenek

moyang z:lrnan dahulu yang dia tulis tiap pag dan sore. Jika karni mau

maka akan kami katakan yang senrpa dengan itu."

ooo

6; eyir;, ;ist1',c:i $; 6;6 $ 49 5i' "- 
t6 i;

u'^ili JL;& i o5'6 ;,1r, -o; iffi- ;\ "^14 
e-"8 &

@6i$y53i,*
"Dan drrpal<ah yanglebih zlwllm doripafu ordng ymq talah

dipuingatlcm ilengm aytucy at fui ffiantuya lab dia
bupaling dmipadarya dut melupal<m a\a yartg talah

di@al<anobhkcfintmrguvryalSesungguhnyaKamitalah
rneletaldcnn afiuparJ ili uaslrmi rnrsel<a, Gehi,ngga nsel<a.

fidak) mr,n,ahnnnrrhvya, ilm (I<MiletakJ@rJ fu) smbanrt
di telinga nvqel<a; dml<mdnipml<frtttu nttrytr7t msela

lnpado peh,utiuh niscaya nsela ddak al<nn mendapu
pebfffu* selam*lanrmry*" (Qs. Al IGhff [18]: 57)

Allah Ta'ala berfirman: Manusia manakatr yang lebih rendah

kedudukannya daripada onrng-orang yang telatr diperingatkan dengan

ayat-ayat-Nya dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan jalan

kemenangan, kemudian mereka berpaling dari ayat-ayat-Nya yang akan

menyelamatkannya dari kebinasaan?
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Tatrwil firman Allah: iq ;;:fi V, '6$ @an melupakan apa

yang telah diherjakan oleh kedua tangannya?)

Allah berfriman: Mereka lupa dengan dosa yang telah lalu, yang

akan membinasakan mereka, dan mereka tidak bertobat serta kembali

ke jalan yang benar. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23227. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami daxi Qatadalu mengenai firman Allah, 6 'rJt
)rzz -.4a
olr,_ .r-ri "Dan melupalan apa yang telah dikerjakan oleh

ke&ta tangannya?" la berkata "Maksudnya adalah lupa

dengan dosa mereka yang telah lalu."36l

Tatcwil frman Allah: C;:ffi-J"^14 i*rr" &{1,. Sy

Gj r}lt; (Sesungguhnya Kami telah meletakkan tiiian di atas hati
mereka, [sehingga mcreka tidak] memahaminya, dan [Kami letakkan

pulal.sumbatan di telinga mereka)

Allah Ta'ala berfirman: Kami jadikan penutup dalam hati

merek4 yaitu orang-orang yang berpaling dari ayat Allah jika mereka

diperingatkan denganny1 agr mereka tidak memahami.

Maknanya adalah, agar mematrami apa yang diperingatkan

kepada mereka.

Takwil fiman Allah: Gt 6lt; Oi $umbatan di telinga

mereha)

Maksudnya adalah, di dalam telinga mereka ada sumbatan agar

mereka tidak mendengar (apa yang diserukan Nabi).

36r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D369) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
(3/lse).
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Eirman Allah, &*iii Jy #i b$ "Dan kendatipm kamu

menyeru merela kepada petmiuk" Makzudnya adalah, Allatl Ta'ala

berfirman kepada Nabi-Nya, "wahai Muharnmad, sekalipun kamu

menyeru metreka", yaitu orang-orang yang berpaling dari ayat Allah

ketika diperingatkan kepada mereka agax mereka istiqamah dalam

kebenaran dan iman kepada Allatl, dan apa yang kamu datangkan

kepada mereka dari sisi Allah.

Firman AllalL (i $y\;q Si "Nirrnvo mereka tidak akan

mendapat Wttnjuk selama-lamanya." Maksudnya adalatr, sekali-kali

mereka tidak akan lunrs dalam kebenaran dan tidak akan beriman

dengan apa yang kamu sent karena Allah telatr menutup hati, telinga'

danpenglihatan mereka

ooo

|(rI?#'.fi; i k c, iLtn i'g ;' 3;iii 3;s

@f,; -r,;,ub41L;-frs.
oD an Tuhmvrnilah Y urg Mahr P mgunfum, lagi

merQtrryairalmut.lil@Dltfl mmgadzabmselal<mena

@uatffi nrzrel<a, tentuAw d<ar. nwryegualcmt ad<abbagi

na;rel<a Tetapifugi mfiekn ado walat yang tertcrht !141rt rl,

mmdapat aA<ab) ymrgnsela sel<ali'lcali dnak al<ffi

ffii tEnW bulhhmg dariPadmty a."
(Qs. AlIGhft [18]:58)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Ya Mutrammad,

Tutranmu akan mentrtupi dosa harnba-Nya dengan ampunan-Nya jika

dia bertobat. '#; i; "Lagi mempunyai rahmat," kepada mereka. 
-eJ



SurahAlKahli

ik q. iL.ti "Jika Dia mengadzab mereka karena perbuatan

merel<a," yaitu berpaling dari ayat-ayat Allatr dan atas dosa yang telah

mereka lakukan. TtiJiilt'fitr "Tentu Dia alcan menyegerakan adzab

bagi merelca. " Akan tetapi karena ratrmat terhadap hamba-Nya, maka

Allah tidak melalorkannya, dan Dia akhirkan hingga tiba masanya.

Talrwil lirman Allah: L;l A ,5. €"npi bogi mereka ada

waktuyang tertentu [untuh mendapat adztbJ)

Allah berfriman: Akan tetapi bagi mereka waktu yang telah

ditentukan, yaitu waktu datangnya adzab mereka, yakni peristiwa

Perang Badar.

Takwil fiman Allah: *r.*.i u\a4 J fr*r mereka

sehali.kali tidak akan mcnemukan tempal berlindung daripadanya)

Sekali-kali orang-orang musyrik itu tidak akan mendapatkan

tempat untuk berlindung dari siksa tersebut, dan tidak akan ada

penolong yang akan menolong mereka, meskipun tidak disegerakan di

dunia dengan datangnya waktu adzab mereka.

Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan orang yang

mampu mencegah mereka dari adzab Allatt.

Dikatakan: liii: gl a:k
Termasuk syair berikut ini: 

'
tS 'q cJ1 seperti lafain [ij.

F'{t #14'-4"'a*'J'ri't
" I{amu berlindung dan lwmu berikan hatimu kcpada amiriytin,

it
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dan lanu tidak akon dilukai."362

Jugaperkataan AI A'masy berikut ini:

,l;-i"; ,;, 9li-ls1 'r#t $tLt 3.lo;lbte- l'9.

"Aht meniptt pemitikrumah itu Wdawahu dia lengah,

don dia telahwaspada terhadap darifu, nttmun tetap tidok dapat

mencegah"363

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendryat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

23228. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23229. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, 1,;j7 "Tempat berlindung," iaberkata,l'; "r,
"Maksudnya adalatr tempat perlindungan.'i&

23230. Al Qasim menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

Temasuk hadits png dijadikan penguat oleh Abu ubaidah dalam Maiaz Al

br'ut (l/408), aan aia tidak menisbatkannya kepada siapa pun. Kami juga

tidak menemukan orang yang melantunhan syair ini.
Al Farra dalam Ma,ani at Qttr'an Qll39),Ibnu Athiyah dalam Al Muhorrs Al
vajiz Q1526), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3B20),Ibnu Al Jauzi

daiamZad Al Masir (5/160), dan Al Qurthubi dalam tafsir (11/8).

Lihat Ad-Diwan @al. 147), Abu utaidah ddam Maiaz Al Qur'an (l/804), dan

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz(31526).

Mujatrid dalam tafsir (hd. 449), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D369), dan Asy-

Syaukani dalam Fath Al Qadir (hal. 1050).

363

3A
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23231. Ali menceritakan kepadaktl ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, U\VJ
*;.y.i"Mereko sekali-trati tidak akan menemulcan tempat

berlindung daripadanya," ia berkat4 "Maksudnya adalatr

tempat kembali.'365

23232. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, UiVJ
*;.*.;t "Mereka setrati-kali tidak akan menemukan temryt

berlindung daripadanya," ia berkata" "Maksudnya adalatr,

tidak mendapatkan penolong dan tempat kembali."366

23233. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, i"r.*i ub'*4 i "Merda sekali-

luli tidak akan menemukan tempat berlin&mg daripadanya,"
' ia berkata "Maksudnya adalah, tidak ada tempat kembali

selain All611r.:fo7

o00

@ ri rj : #{;a6;, W $ &Kifr' 
g:$i 3*;

uDan (penhduk) negqi iar telah Kani binasal<ar. l<etilo
nrselabe*tnt zhalim, dm tclah Kami tetnpl<ilrJ wakat

@rtsthl bagi l<ebhasanrJ msel<,a-n (Qs. Al Kahft [ 18] : 59)

Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qt2369),Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al tJyun

(31320), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (hall05O).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31320).

Ibid.

365

36
167



TafttuAth:Ilntui

Allah Ta'ala berfirman: Ketika penduduk desa Aad, Tsamud,

dan Ashhabul Aikah berbuat zhalim dan kafir kepada Allah, Kami

hancurkan mereka.

Firman Allah, (, gJo, t6#. W.2 "Dan telah Kami tetaplcan

waldu tertentu bagi lcebinasaan mereka." Maksudnya adalatr waktu

yang telah ditetapkan, dan ketika masa itu telah tiba, datanglatr adzab

kepada merek4 Kami hancurkan dengannya

Dia berfirman: Ya Muhammad, begitu juga dengan mereka,

orang-orang musyrik dari kaummu yang tidak beriman kepadamu,

Kami jadikan bagi mereka waktu yang telatr ditentukan, dan jika masa

itu tetatr datang, Kami hancurkan mereka, sebagaimana hukum Kami

yang berlaku bagi orang-orang sebelum mereka.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23234. Muhammad bin An11 menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23235. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, (*-j ,#- "Waldu tertentu bagi

kcbinasaan mereka," ia berkata, 'Maksudnya adalah rnasa."36E

23236. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sulma.

Terdapat perbedaan bacaan dalam membaca ayat p't)d,.

36t Mujatrid dalam tafsir (hal. 449), Al Baghawi dalarr Ma'alim At-Tanzil (31578),

dan Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani Al @r'an Q1260)-

t
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t5Yrl.

Mayoritas atrli Hijaz membacanya '#. dengan dhammah

pada huruf mim darr fat hah pada huruf I am, sebagai mas hdnr dari l6ii(

Ashim membacany a "g+{W_ dengan fathah pada htruf mim dan

lam sebagu mashdar darilia;i@ kX^ fisii.tas

Menurutkq qira'at yang tepat dalam bacaan itu adalah yang

membaca '#.dengan dhammah pada hunrf mim dan fathah pada

huruf lam, karera adanya ijma' tentang qira'at tersebut. Juga karena

lafafusebelumnya yaitu pt(iif c?t y). Oleh karena itu, lebih tepat

jika bacaan tersebut sebagai mashdar Uigf.

Ahti takwil lainnya berpendapat batrwa maknanya adal4h fapnt

binasakan mereka. Itu kare,na sebelumnya telah dikatakan S/t 
"!)i1,

sebab yang mengalarni kebinasaan adalah penduduk desa, sehingga

harus kembali kepada maknanya. Ayat tersebut juga harus berlaku

menwut maknanya, bukan lafaztrnya saja

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat batrwa makna ayat,

W t3 &Ki;i J;jJi -i*; "Dan @erduduk) negeri nu tutah

Kami binasalran ketika merela berbuat zhalim," adalah penduduknya,

sebagaimana firman Allah, 'Li:fr 9: "Dan tanyakantah kepoda

(penduduk) desa itu. " (Qs. Yuusuf [12]: 82) Serta tidak memakai lafazh

c/t yang artinya penduduk. Akan tetapi lafazhnya dimaknakan

penduduk, dan lafazh a4pr terus dipakai dalam firman Allah ini sampai

ayat,Q& rC'.

36e Abu Bakar dan Ashim membacanya i.astllJ denganfahahpada huruf zim dn
lam, yangartinyc Kami jadikan kebin#aiur inereka dengan waktu.

Hafsh membacanya i.65lilj dengan fathah pada huruf mim dan kasrah pada

huruf /az, yang artiny6, pada waktu kebinasaannya.

Ulama lainnya membaca i.t$tllJ dengan dhammah pada huruf zim danfathah
pada huruf lazr, yang artiny{ f<.ami jaa*an waktu pembinasaan kepada mereka.

Lihat Hujiah Al Qira'ah (hal. 421) dan Al Falra dalam Ma'ani Al Qur'an

Qn48).
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Dikatakan: pKg[ dan tidak mengatakan tiUSG'f, yang

maknanya adatah kaum, sebagaimana uc4an, *rs oc,le dalam kalimat

ini yang dijadikan untuk .f il Gq) adatah bani Tatnim (orangnya),

bukan untuk Tamim (tempat). Seandainya f il itu dijadikan untuk

Tamim (tempat), maka lafa-hnya 'e ,E,dan susunan seperti ini tidak

tepat dalam natrwu, karena bisa jadi maksudnya adalah tamim yang

lain, yang bukan pada kalimat ini, maka dia menjadikannya isim. Jika

kalimat sebelumnya dihapuskao, makahunrf ta dalam lata/nLr"ta tidak

bermakna bani Tamim, dalnf il-nya dibiarkan seperti keadaannya agar

tahu batrwa dalam lafazh itu ada sesuatu yang mahdn{ (dihilangkan)

sebelum lafazhTamim.

Sebagian berpetdapd dibolehkaonya dalam firman Allah ini

F,<gf 6it W:karcna {pt t"aoaU.-oy" bermakna penduduk. Oleh

karena itu, boleh sesekali bennakna pendudu\ dan sesekali bermakna

desa. Namun, dalam bani Tamim tidak diperbolehkan, karena kabilah

itu diketahui dengan lafazh tersebut dan Tamim bukan kabilah, hanya

saja kabilatr tersebut diketahui dengannya Bila narna satu kaum

dinamakan dengan fttma seseoftmg, maka akan berlaku atasny4

sebagaimana dikatakan t$ ,l i-ii marcoaoyu adalah pada suratr

Huud, dan Huud bukanlah nama suralu melainkan strah itu dikenal

dengannya. Seandainya surah itu dinamakan Huud, maka tidak akan

tepat dikatakan r5 U # d 'dtt Begitu jugl 
^1ka 

dinamakan bani

Tamim dengan "tamim",-rk" akan dikatakan iriif :^i 'C tb.

Dengan demikian, takwil firman Allah tersebut adalah, dan

penduduk desa itu Kami hancurkan, dan Kami jadikan kehancurannya

itu pada waktu yang telah ditentukan.3To

ooo

370 Al Farra dalam Ma'oni Al Qur'm Qll4t) dan Az-Zajaj dalam Ma'ani Al
Ar'an(3D97).
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31 6;,s'& I iy-UJl ij,)- e; _3u i5

GE ffa'-r*
"Dan(insatlah)l@til<nl:vlusabqkatal<epadnrrw.ridrrya,
'Aku fidak dl<nt"lbqlwti (berialnrl) sebelurn sarnpail<e

Pqtefiru*n hnknhlmnmt; auu aku al<flrrberjalan saneai
bqtalrun ta)h7trr'.' (Qr. Al Kahff [18]: 60)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya: Watrai Muhammad,
ingatlatr ketika Musa bin Imran berkata kepada Yusya, U 1 "Ah,
tidak alran berhenti -(berjalan). " Maksudnya, aku akan tetap berjalan.

n;;$ '6 :U, iy- "sebetum sampai kc pertemuan dua buah

lautan."

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23237. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, 'el -{ "Ah, tidak atran berhenti
(berjalan)," ia berkata, "Maksudnya adalatr tidak akan

berhenti."37l

Dikatakan: Maksud firman Allah, nA'&'$ "sampai

lre pertemuan dua bualt lautan," adalah bertemrmya laut Persia dan

Romawi. Lafazh gfiit merupakan bentuk mashdor dari lafazh €'#..
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23238. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

37t Ibnu Abi Hatim datam tafsir (723?5).
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kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, 'gU
6;$ "Sebelum sampai ke pertemuan dua buahidutan,Tia

berkata, "Maksud latazh dua laut lautan adalah Laut Persia

dan Laut Romawi. (Laut Romawi) letaknya di sebelah Barat,

sedangkan laut Persia letaknya di sebelah Timur."372

23239. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman Allah, ;;$iit '& "Pertemt*n &ta buah lautan,"

ia berkat4 "Maksudnya adalatr Laut Romawi dan Laut

Persia."373

23240. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman

Allah, 6J4't '6 "Pertemuan dua buah lautan"' ia

berkata, "Maksufia adalah Laut Romawi dan Laut Persia,

yang satu letaknya di sebelah Barat, yang satunya lagi letaknya

di sebelah Timur."374

23241. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia membaca firman

Allah, 6;;$'{4 "Pertemuan dua buah lautan)'375

372 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72375),Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al
Wajiz (31526), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31322), Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Tanzil (31582\, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(st164).

373 Abdurrazzaq dalam tafsir (21337) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/407).
374 Ibnu Athiyah dalarr. Al Muharrar Al Wajiz (31526).
315 Demikian disebutkan dalam aslinya. As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur

(5/4Og) dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, i-j4r '!r,hi, ia berkata,

';Maksudnya adalah tempat pertemuan dua laut."
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23242. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya

bin Adh-Dharis menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ma'syar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b,

mensenai firman Allall nA'6 8 rf-';51 ".tn

tidak akan berhenti (berialan) sebelum sampai ke pertemuan

dua buah lautan," ia berkata, "Maksudnya adalatr Thanjah."376

Takwil firman Allah: #:'6 tl 6nu ahu akan berialan

s ampai b ertah un-tahun)

Yakni: Aku akan berjalan selama bertahun-tatrun.

Lafazhnya berbentuk tunggal, yang bentuk jamaknya adalah

'qtrrf. Orang Arab berkata ,,lfut Cf 4i. 'o:b Lii. terkadang mereka

menjamakkarurya dengan tafiazl 6.
Sebagian berpendapat bahwa firman Allall ti.l'1 "Aht tidak

alran berhenti (berjalan), " maksudnya adalah, aku masih tetap. Mereka

berdalil dengan syair Al Farazdak berikut ini:

,;,iil' oQ ,6 ,s; ,rLll,t ti3t Lir+' J; t-i.u
"Don mereka tetap terw berjalan sampai perempuan-premryan

mereka tenang menoruh di tempat baju yang ada wewangiannya di

tanohyang datar."377

Yalmi, "Mereka masih tetap."

Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil Q1582) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al
Masir (51164).
Bait syair yang memuji Abdullatr bin Abdul A'la Asy-syaibani. Redaksi awal

bait syair ini yaitu:

iyhQ /fl, it''si d)2 dus'og j1
Maloa latazhqp adalah sesuatu yang digunakan untuk menanrh baju.

lafa/n priJJr artinya wewangian. Lrtrat Ad-Diwan Stal. lnTD dan Ibnu

Athiyatr dalamAl Muharrar Al Waiiz(31527).
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Sebagian atrli batrasa Arab mengatakan batrwa lafazh.jiiir
dalam bahasa Qais aninyatahrm.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang latazh..liiir.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adatah 80 tatnm.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

23243. Aku diberitatru dari Husyaim, ia berkata: Abu Balaj

menceritakan kepada l<ami dari Amr bin Maistut, dari

AMullah bin Amr, ia berkata "lrafazh '-iiir maksudnya

adalah 80 tahun.-378

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah 70

tahun. Mereka yang berpetdapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23244. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, meugenai-firman

AllalL $:'ei X"Atant aht aknn berialan sampai bertahun-

tahun," ia berkata, "Maksudnya adalah 70 tahun."379

23245. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaktl ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat Yang seruPa.

Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qtr'an QDgg),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3/528), Al Baghawi dalam Ma'alim AtTanzil (3/582), dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (5/165).
Mujahid dalam tafsir (hal. 450), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D376),Ibnu
Athiyalr dalam Al Muhsror Al Wajiz (31528), Abu Ja'far An-Nahhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (31264), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/165).

i
t
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Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat seperti pendapat kami.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23246. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, b'r6;f "Atant aht alan berjalan sampai

bertahun-tahun," ia berkata'Maksudnya adalah bertatnrn-

tatttrn."380

23247. Ahmad bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mauaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman Allah, $: "Bertahun-tahun," ia berkata, "Lafazh

.;.ir maksudnya adalah waktu yang lama."38l

23248. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

. memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata

tentang firman Allatr, tr'e1 37 
*Nau aht akan berialan

sampai bertahun-tahun," ia berkat4 "Maksudnya adalatt

waktu yang lama."382

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn376) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(5/l6s).
Abdurrazzaq dalam tafsir Q1337), Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an
(lt4}9), dan Abu Ja far An-Nahhas dalalon Mq'ani Al Qur'an (3t264).

Ibnu Hajar dalarrr Fath At Bti (8/408) dan Al Aini dalam Umdah Al Qari
(lel40).

{;#c{{*ir6a;6q?tK63
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"Mal<o totkala mtreka san Wi kc p*terruan &n kuh lout
itrt, mrzlel<alalni al<frrJ il<mmya,lalu illrllfl iat nrelornp*

mmgartilialannyol<eloafiitrt.' (Qs. Al Kahff [18]: 61)

Allah Ta'alaberfirman: Ketika Musa dan muridnya berada pada

pertemuan dua laut itu.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23249. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23250. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, q * "Pertemuan dua buah laut

itu," iaberkata, "Maksudnya 
"trtutt 

di antara dua 1aut."383

23251. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lolni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama

Takwil liman Allah: A;6 (Mereka lalai ahan ikannya)

Maksudnya adalah meninggalkan. Riwayat-riwayat yang

menjelaskan hal tersebut adalah::

23252. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

3E3 Mujatrid dalam tafsir (hal. 450), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz
(31528), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/265).
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Warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, mengenai firman Ntah)ei; 6 "Mereka

lalai akan ikannya," ia berkat4 "Maksudnya adalatt

meninggalkan."3sa

23253. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkat4

"Maksudnya adalah meninggalk*.r:385

Sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa ikan itu sebenarnya

bersama Yusya, dan dia yang lupa, akan tetapi kelupaan tersebut

dinisbatkan aepada keduanya, sebagaimana firman Allah, W U-
Srgi() 'iili "Oori keduanya keluar mutiara dan marjan " (Qs. Ar-
Ratrmaan [55]:22)padatral dari yang satunya keluar garam.386

Akan tetapi menurutku, dibolehkannya dikatakan fj karena

keduanya berbekal dengan ikan tersebut, sedangkanjika salih seorang

memikul, maka dinisbatkan kepada keduanya, seperti perkataan suatu

kaum, ,k '# tk: & gai a'f$ tr, padatrlt yang membawa

hanyalah salah seorang dari mereka. Begitu juga apabila yang

membawa itu lupa dengan barangny4 akan dikatakan ni'Sti l,tllt 
'oS.

Oleh karena itu, dinisbatkan kepada semuanya, padahal yang lupa

hanya orang yang membawanya.

Dengan demikian, lafazh tersebut diperlalcukan bagi semua,

padahal yang berbuat hanya satu orang. Begitu juga firman Allah, (;
lk; "Mereka lalai al@n ikannya," karena Allah berbicara kepada

kaum Arab sesuai dengan bahasa mereka dan apa yang mereka ketatrui

di antara mereka.

3E4 Mujahid dalarn tafsir (hal. a50).
385 lbid
386 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar At Yajiz (31528).
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Mengenai firman AllalL -LC.;;l$ 'l;li q-- U- "Dari
kcduanya kcluu mutiua don majan," penaklilan kami berbeda

dengan pendapat-pendapat dalam penakwilan ayat ini, dan akan karni
jelaskan insy Allah@a babnya.

Takwil fiman Atlah: .6 # ,t '"\,
melompat mengambil jabnnyo he lad itu)

Maknanya adalalL ikan itu mengambil jalan menuju laut dengan

melompat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23254. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, $.y"iund, mengenai firman

Allah, {; #' e ';*'i{(' "I-alu ikan itu melompat

mengambil jalannya ke laut itu," ia berkata "Ikan itu yang

mengambil."3tT

Maskud latazh ,-t:pt adalatr jalaru tempat dia pergi. Lafa^

I U;-maksudnya adalah pergi melewatinya atau menemputrnya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang bagaimana jalan yang

diambil ikan itu hingga melompat ke laut.

Sebagian berpendapat bahwa jalan yang dia tempuh menjadi

seperti batu. Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23255. Al Qasim menceritakan kepada karli, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

.i=l; (Latu ikan itu

t' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3t528) deirgan s ana&nyatanpa lafaz.h.

-
{-3:3-l
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tentang firman Allah, (ij. "Jolornya," ia berkata ..Bekas

jalannya seperti batu.'388

23256. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku dai Az-Z'rhi, dari Ubaidillah, dari
AMullah bin Abbas, dari Ubay bin Kab, ia berkata
"Rasulullah bersabda ketika dibacakan kepadanya cerita
tersebut 'Air itu tidok mengalir sejak manusia itu merubah
tempat jalan ikan tersebut seperti lubang hingga Musa
kembali, lalu berkata, "Itulah yang karyti cari. "38e

23257. Abu Kwaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Athiyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Tsabit
menceritakan kepadaku dari bapaknya" dari Sa'id bin Jubalr,
dari IbnuAbbas, firmanAllah, .G #OI*!r(,
"Ialu ilcan itu melompat mengambil jalamya ke laut itu," ia
berkata, "Datang, kerrudian melihat bekas dua sayap di tanah

- ketikajatuh di air."

Ibnu Abbas be*ata, te,ntang aya\ .(; firO'"*G6 "Ut,
ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu,"
Maksudnya adalah membentangkan kedua tangannya.3s

Ahli taloilil yang lain berpendapat batrwa jalan yang dilaluinya
di laut menjadi seperti air yang keras. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QfB76) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (91162).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1582) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(e/162).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD376) serta As-Suyrthi dalan Ad-Durr Al
Montsw (5142,3), dan ia menisbatkannya kepada ke Ibnu Abi Hatim dalam
tafsir.

3Er
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23258. Bisyr meNrccritalorr kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, ia berkatq "Melompat dari daratan

hingga latrtan, dan tidak ada jalan yang dia lewati di lartran

kecuali airnya menjadi 1o*.::3el

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa jalan yang dia lalui

menjadi batu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

23259. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbag ia berkata '"Tidak

ada satu pun di lautan itu yang tersentuh ikan tersebut kecuali

meqia.di kering dan mengeras seperti karang.'3e

Ahli talo,il yang lain berpendapat bahwa jalan yang ditempuh

dengan meloncat itu dari darat ke air, btrkan ke laut. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

23260. Ywrus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karri, ia berkata: pnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, {; #, A';* lit "Ialu ikan itu

melompat mengambil jalawrya kc lCIut itu," ia berkata, "Ikan
itu akan dibangkitkan oleh Allah di sungai setelatr

kematiannya"

Ibnu Zaid berkata: Abu Syuja memberitatnrkan kepadaku

bahwa dia melihafrrya dan berkata, *Aku mendatanginya" dan

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/166).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (712373) dalam hadits yang panjang Ibnu Athiyah
dalam Al Muharro Al Wojiz (31423), Al Baghawi dalam Ma'alim At-ToEil
Ql5E2), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (5/166).
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temyata pada sebagian ikan tersebut hanya memiliki satu
mat4 dan sebagian yang lain tidak adaapa-apanya.,,3e3

Pendapat yang tepat di antara pendapat-pendapat tersebut adaratr
yang dinyatakan oleh Allah, bahwa ikan tersebut melompat mengambil
jalan menuju laut, dan boleh jadi jalannya tersebut dengan membelah
bumi, atau dengan mengerasnya air laug atau dengan perubahannya
menjadi karang.

Pendapat yang paling benar di antara pendapat tersebut adaratl
yang dijelaskan dalam hadits Nabi sAw, yang telah kami sebutkan dari
Ubay.

ooo

6 r1;i,6fr uq Ja 6':ffb u!.'"LA- jv t$t; trl
nrvralrc 

tatl<alo nselrawaltrr lebih iauh, bqlcatalah lvhtsa
l<epadf, nwriihrya, 'Bawalahl<c mmri mal<anan kiu;

sexnggrlrJrJyakitatalahfi taraaaletihlcmenoperiatanankita
ini'.' (Qr. Al Kahff [18]: 62)

Allah Ta'ala berfinnan: Dil; fri "Maka tatlala mereka
berjalan leb.ihjmth," yakni Musa dan mwidnya j6,,h berkata,,, yakni
Musa, '^'JI- "Kepada mtridnya," yakni yusya. 6':fi, Ali,,Bawatah
lre mwi makanan bita.'Sebagaimana dikatakarl '€fiiit:;flt;if seperti
lafhzh t;\ti +'i.

1v3 Ibnu Athiyah dalam Al Muhoro Al wajiz (3ts2i) serta As-suyuthi dalern Ad-
Durr Al Mantsur (51423), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim dari
Ibnu Zaid, dan tidak lrami temukan dalam Ibnu Abi Hatim.



Tafsb Ath:Ihabari

Takwit finnan Allah: (1 6i 6;; s, tt$ iA
(Sesungguhnya kita telah nurosa letih karena perialanan kita ini)

Allah Ta'ala berfirman: Kita telatr merasa letih dengan

perjalanan kita ini.

Menurut satu riwaya! Musa mengatakan hal itu setelatl

melewati bebafuan, ketika mereka melasa lapar dan mereka me,ngingat

ikan tersebut, lalu mereka kembali ke tempat semula yang telatr

dilaluinya.

ooo

{ y4,ji uj LA U AV,';;A1 if;Jiys;Jlri
@G isat*^ir'?:fsiJ';$i

"lvhnidnryanrurjowabr'Tahnl<ahl@rautfr*fr\f, kitammcart
tenpat bulhhurg di beu tudi, mf,la sesunggzhny a al<u lupa

(mencqital<m tentmg) il<m iu dfir fidak ddalah yarrg

melupal<malcuuna*nencerltal<rrrtrJyal<ecmlisyetmtdmt
il<m iu mengarrtil ialnmyal<elant dmgan card yarJg aneh

selcali'.' (Qs. AlKahff [18]: 63)

Allah Ta'ala berfimran: Ketika Musa mengatakan kepada

mnridnya" *Bm+,alah kcmmi makanan Hta," muridnya menjawab, i6
L$$AV4;A| iiCJ\yA:i "rotrukah kamu tatkata kita mencari

tempat berlildung di batu tadi, maka sesunggultrrya aht lupa

(menceritakan tentang) ikon itu," di sana i,iuiri it A:-r 
-Yj 

"Dan

tidak adolah yang melupakon aht untuk menceritakannya kccwli

fyetatl"
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. Lata^ ';:531 !1 teduaumnoya manshub, sebagai jawab dari
'o'1LJt, karena makna ayat tersebut adalah, dan tidak ada yang
membuatku lupa unfuk menceritakan tentang ikan itu kecuali syetan,
yakni lafaz/r-'o'tlil telah mendahului fi,i1, makadibalas dengan firman
Arrah 'f'f'J.

Diriwayatkan dalam Mushaf AMullall \t ;fsl 'tti 4Ul t,
i,i+r'.,*
23261. Bisyr menceritakan bal itu kepadaku" ia berkata: yazid

menceritakan kepada kard, ia berkata: Sa,id menceritakan
kepada kami dad Qatadah: Al Abbas bin Al Walid
menceritakan kepadakta ia berkata: Aku mendengar
Muhammad bin Maqil menceritakan dari bapakny4 bahwa
batu ternpat Musa berlindung adalah batu yang berada di jalan
di Sungai Ad-Ddb.3es

- Talnryil fiman Allah: G ;$ C W :i$ 1o"" ihan itu
menganbil jalannya ke laut dengan carayutg aneh sehali)

Maksudnya adalah merasa heran dengan bekas ikan tersebut.
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23262. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, mengenai firrran /.Jilab" G At a "Ke laut
dengan cffia y(mg aneh sekali," ia berkata, "Musa merasa

Ibnu Athiyah dalam Al Muhors Al Wajiz Q1529).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3824). Dalam riwayat itu disebutkan
sungai az-zait, bukan srmgai adz-&{ib, Sebagaimana disebutkan oleh Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Toail Q1583).
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heran dengan bekas jalan dan lingkaran yang dibuat oleh ikan

itq ke,nrudian beliau bertemu dengan Iftidhir AS.'3e6

23263. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al I{usain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

2326/,. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq

memberitallrkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitallrkan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

/'Jlab, G it A W'ig(t "Dan ikan itu mengambil

jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali," ia berkata,

"Ketika ikan itu mengambil jalannya menuju laut dengan cara

yang aneh, Musa merasa heran dengan bekas jalan ikan

tersebut.'397

23265. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allalr, G fri A W'it$ "Do, itran itu

mengambil jalourya kc la* dengan cara yang aneh sekali," ia

berkata, "Demi Allah, sungguh mengherankan, ikan itu telah

dimakan selama bertahrm-tatnrn. Maksudnya, adakah yang

lebih mengherankan dari ikan yang telah dimakan sebagian

darinya selama bertahun-tahun, lalu menjadi hidup dan

digring ke laut."3e8

23266. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanktr

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapaldru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata" *Tidak

ada sesuatu pun di laut yang dilewati oleh ikan tersebut kecuali

Mujahid dalam afsir (hd. 450).
Abdurrazzaq dalam afsir Q1338).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tazil (315Er'.).
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kering lalu menjadi batu. Har itu membuat nabi Alrah merasa
heran."3s

23267- Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan
bin Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Tsabit menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Sa,id bin
Ii)::,-Yn Ibnu Abbas, mengenai firman Altah, ,!i =;, ;iit#y.Jt ,1"Dan ikan itu mengambil jalannya ke laui dengan

"ori 
yong aneh sekali,,, ia berkata, ..Musa berkatq .Jalannya

ikan ke dalam laut itu sungguh 4neh,.,/o

ooo

U t1,i (t i @ *:;er6r; gg(n;G 
U K",af, j(l

@ t:'t, Gaj ;nd:.\;ru * q'Gr,^Ir;ii 2t/
olvlusa M<atq'lailah (terpa) yarrg kita cari,. IaIu

lceilrurryal<enrbali, ntilgilcuti ieiaL nqet o ron rlo Lalu
mselca bettenw ilengan seorutg hmnba di antara hm$a.

-lwmba Karni, y arJg teloh X.,{Wrm, t*prd"r.y a ralmwt
dftti sisi Karti, ilut y,,,tg telah r<Mfi oi*l* t*p;da*ya ihrnt

dori sis, Kami., (es. Al IGhff [1g]: O+.eS) 
-

Allah Ta'ala berfirman: Musa lalu berkata kepada muridnya,
Jgs "n un." Maksudnya adalatr kelupaanmu tentang 

"*, 
i,J]'f?t

399

,l0O
Takhrijnya telah berlalu.
Al Baghawi dalam Ma'arim At-Tarait (3tsu) dan AI Bukhari daram Tafsir Ar
Qur'an (4727). Maknanya sama seperti y-i a*utur- aa"m rruaits panjangdari Sa'id bin Jubair, dari lbnu auLr., ,naulu muridnya merasa treran retftaikan itu mengambil jalan.,,

l
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"(Tempat) yang kita cari." Itu karcna dikatakan kepada Musa, "Orang

yang kamu cari itu berada di tempat kamu lupa dengan ikan tersebut."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23268. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua da{ {bnu Abi Najih,

dari Mujarrid, mengenai firman Allatr, U K 
" 

,!$s "It loh

Aenpa| yang Hta cari," ia berkata, "Musa berkata 'Yaitu

ketika aku diberitahu batrwa aku bertemu dengan Khidhir di

tempat aku lupa tentang i1r, i1o:.:{ol

23269. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang samq

hanya saja dia berkata "Di tempat ikan itu
meninggalkanku.'@

Takwl firman Anah: 15;6t1t; Oy,ftl$ @atu keduanya

kembali, mengikuti jejak mereha semula)

Yakni keduanya kembali dengan menyusuri jalan yang telatt

mereka lalui .

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Mujahid ddam afsir @al. 450).
Tidak kami temukan hadits dengan lafaztr "dimana dia meninggalkanku" di
antara literatur yang kami miliki.

/Ol
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23270. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Haxits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami,'ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, mengenai firman Allah, €; "Semula," ia
berkat4 "Musa dan muridnya mengikuti jejak ikan tersebut,

maka dia kembali dengan membelatr laut.'/o3

23271. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allal:, C:, 6r1t; iE ftJfi "Latu kcduatrya kembati,

mengihtti jejak mereko semula," ia berkata, "Musa dan

muridnya mengikuti jejak ikan tersebut dengan membelatr

laut.'/M

23272. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kand, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, ",l(eduanya kembali dari

awal. (-; 6tEE ti, ft;t 'I-alu keduanya trembali,

mengihtti j ej ak mer eka s emula'. "405

23273. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karli, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku dart Az-Ztrhi, dari Ubaidillall dari

Abdullah bin Abbas, dari Ubay bin Kab, dari Rasulullatr

SAw, mengenai firman Allah, 6r1t;{it:;t;G AKY,ryt(-:; "...'Itulah (empot) yang kita cari'. il, keduanya

Mujahid dalam tafsir (hal. 450).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw (51423), ia menisbatkannya kepada Ibnu
Mudzir dari Mujahid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn377) dan As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (51424).

lo3
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lrembali, mengih$i jejak mereka semula," ia berkata
"Keduanya mengikuti jejak semula hingga ke tempat

masuknya ikan tersebut.'ff

Talrwilfi nnanAtlah:(*i'GtKT.t;lrta-Et$t'{.}
(Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-

hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi

Kami)

Jadi ketika Musa dan muridnya kembali ke batu tersebut,

keduanya bertemu seorang hamba di antara hamba-lnmba Katni.

Diriwayatkan batrwa namanya adalah Khidhir.

Talrwil frrman Allah: \* q'Gt 'rifit; lVang telah Kami

berikan hepadanya rahnat dari sisi Kami)

Allah berfirman: Yang Kami berikan ratrmat kepadanya dari

Kami.

Talrwil fiman Allah: & ti n'"1;t @an yang telah

Kami ajarhan hepadanya ilmu dari sisi Kamt)

Allah berfirman: Kami ajarkan juga ilmu kepadanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23274. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, *ti U

e lfi.. Al Bukhari dalam Tafsir Al Qtr'm (4725), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al
Qur'm (3149), dan Ahmad dalam Musnad(s/l l8).
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"Ilmu dari sisi Kami," ia berkata, "Maksudnya adalah ilmu
dari sisi Kami.'/07

Dalam satu riwayat disebutkan batrwa penyebab kepergian
Musa AS dan muridnya, serta pertemuannya dengan orang pintar yang
disebutkan oleh Allatr dalam ayat ini adalah, Musa ditanya, '.Apakatr
ada orang yang lebih pintar darimu di muka buni ini?'Dia meqiawab,
*Tidak." Atau hal itu terdetik dalam dirinya sendiri, lalu beliau pun
merasa tidak suka Allah kemudian berkehendak untuk
memberitahukan kepadanya bahwa di buni ini ada hamba-Nya yang
lebih pintar darinya, dan tidak semestinya dia menetapkan apa yang
tidak diaketatrui.

Adapula yang berpendapat bahwa Musa meminta kepada Altah
untuk menuqiul&an kepadanya seorang alim yang dapat menambah
ihnunya Mereka yang berpendapat derrikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

23275. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: ya'qub

menceritakan kepada kard dari Harun bin AntaralL dari
bapakny4 dari Ibnu Abbas, ia berkata: Musa memohon kepada

Tuhannya dan berkata "Ya Tuhan, siapakah hamba-Mu yang
paling kamu cintai?" Allah berfimran, "Yang mengingat-Ku
dan tidak melupakan-Ku." Ia berkata, "siapakah hamba-Mu
yang paling adil, yang memutuskan perkara dengan kebenaran

dan tidak mengikuti hawa nafsunya? Ya Ttrhan, siapakatr

hamba-Mu yang lebih tatrq yang menambatr ilmunya dengan

belajar dari orang lain? Ya Tuhan, apakah ada di muka bumi
omng seperti itu?" Allah berfirman, 'cY;"." Musa bertanya,

"Siapakah dia?" Allah berfirman, "Klidhir." Musa berkata,

t' Tidak kami temukan hadits deirgan sanad ini di antara literatur yang kami
miliki.

-
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"Di mana aku dapat menjumpainya?" Allah berfirman, "Dekat
batu di tepi laut tempat lepasnya ikan."

Musa lalu pergi rmtuk mencarinya, hingga Musa sampai di
bebatuan tempat yang disebutkan oleh Allatr. Kemudian
keduanya saling mengucapkan salam. Mtrsa lalu berkata

kepadany4 eer{ku ingin kamu menjadikanku sebagai

sahabatnu." Ia berkat4 "Kamu tidak akan sanggup

menemaniku." Musa berkata" eefiku sqnggup." Ia berkata
"Jika kamu ingin menemaniku. ;i 4t# ,$, b; ,{$ t6
q1*'6;!qi:; i(,:t{{; }itri a(, 6yfi; fu;6 G5,1, A
{ J6 @D Win'# J qsi )1i'6 @ $1t5,+ A
6n 6 $y.&,iiEf.@ l&,,sjt r,#j {; i^} e a.:;;},
@ K Ci q'rt ;',b,Y;15' Jii\ Jv [,lli'... "Mot
janganlah kamu menanyakan kcpadafu tentang sesuatu apa

Irun, sampai aht sendiri menerangkannya kepadamu". Maka

berjalanlah keduanya, hingga tatkola keduanya menaiki

perahu lalu Khidhir melubangirrya. Musa berkata, "Mengapa

lramu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu

menenggelamlan penumpangrya? Sesungguhnya kamu telah

berbuat sesuatu kcsalahan yang besar". Dia (Khidhir)
berlrata, "Bukankah aht telah berkata, 'Sesungguhnya lamu
sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aht'." Musa
berlrata, "Janganlah lamu menghulatm aht karena

lrelupaanht dan janganlah kamu membebani alil dengan

sesuatu lresulitan dolarn urusanht". Mala berjalanlah

lrcduanya ; hingga tatkala keduanya b erjumpa dengan seorang

anak, malca Khidhir membunuhnya. Musa berlcata, "Mengapa

kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh

orang lain? Sesungguhnya kamu telah melahtkan suatu yang

mungkar." Hingga firman-Nya" # 
^g 

L'i$ e;i "Jikalau

kamu mau, niscqru kmnu mengambil upah untuk itu"
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ucapan Musa kepada dirinya tentang tembok, permintaan dia
tentang sesuatu dari urusan dqrq serta ucapannya tentang
kapal dan anak kecil itu, j V *-r!a,$y',1;; q jg^> Ju
W- *l; g:' ,Khidhir beikata, ,inilah perfisahan ontara
alat dengan kamu; alru akan memberitahukan kepadomu
tujuan perbuatan-perbuatan yang lcamu tidak dapat sabar
terhadapnya'-"

Allah lalu memberitatrukannya tentang batrtera itu, anak kecil
Itu" dan dinding itu.

Kemudian dia bedalan bersamanya hingga sampai tempat
p€rtemuan sungai, dan tidak ada tempat yang lebih banyak
airnya selain tempat tersebut. Auah lalu mengutus seekor
burung, kemudian bunrng tersebut minum dengan panrhnya
maka Khidhir berkat4 "Tahukah kamu kira-kixa berapa
banyak b,rung itu mengurangi air tersebut?, Musa menjawab,
"Tidak banyak yang dia kurangi.', Khidhir berkata, ..ya Mus4
sesungguhnya ilmuku dan ilmumu dibanding dengan ilmu
Allah adalah sebesar air yang diminum oleh burung itu.,,
Telatr terdetik dalam hati Musa bahwa tidak ada yang lebih
pintar darinya di dunia Atau dia berbicara dengan ucapan itu.
Oleh sebab itu, dia diperintahkan untuk menemui Khidhir.ao8

23276. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
AM,urraz,aq memberitahukan kepada kami, ia berkata:
Ma'mar merrberitahukan kepada l*mi dari Abi Ishaq, dari
satd bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Musa berbicara
kepada bani Israil, *Tidak ada satu omng pun yang lebih tahu
dariku tentang Allah dan perintatr-Nya (selain aku)., Musa pun
diperintahkan untuk mendatangi Khidhir.4oe

i Ibnu Katsir dalam tafsir (9/16?)dengan riwayat yang samao Abdurrazzaq dalam 65L 9338) d; Ibnu Karir aa'iam taftir (9167).
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23277. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq merrberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Qatadalu batrwa

dikatakan kepadanya, "Tanda-tanda pertemuanmu dengannya

adalalL kamu lupa dengan bawaanmu." Lalu keluarlatr Musa

bersarna muridnya (Yusya bin Nun), dengan berbekal ikan

6h, sehingga ketika mereka sampai di tempat yang

dikehendaki oleh Allah, Allah mengembalikan roh ikan

tersebut lalu ikan tersebut melompat dan mengambil jalannya

menuju laut. 6'i(zl6l:;i;t:-i66it;fi "Maka tatkala mereka

berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya
'Bawalah kc mwi malconan Hta'." Hingga firman-Nya, izl)
G Ft 4 ,!i =i "Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut

dengan cara yang aneh sekali." Musa memsa heran dengan

caranya mengambil jalan menuju laut.al0

23278. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdwrazz-aq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Abi Ishaq, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika Musa

kembali untuk mengikuti jejak ikan tersebut, sampailatr dia

kepada seonulg laki-laki yang sedang dalam keadaan duduk,

sedangkan kainnya di atasnya. Musa lalu

mengucapkan salam kepadanya" maka laki-laki tersebut

menyingkapkan kain yang menutup wajatrnya dan membalas

ucapan salam tersebut, kemudian berkata" "Siapakatr kamu?"

Musa menjawab, "Musa" Ia berkata 'Nabi yang diutus

kepada bani Israil? Musa meqiawab, rrYa" la berkata,

"Bukankah engkau ada tugas di bani Israil?" Ia menjawab,

'Betul, akan tetapi aku diperintahkan untuk datang kepadamu

nro Abdurrazzaq dalam taftir Q1338).
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dan menemanimu." Ia berkata, "Kamu tidak akan sanggup

bersabar kepadaku."

Setagaimana dikisatrkan oleh Alah, UFf yalt e qt ,p
W;1 Sa "Htngga tatkala kcduanya *rriiki prritu lotu
Khidhir melubanginya. Musa berknta, 'Mengapa kamu

melubangi perahu ittt'?" Maksudnya yaitu oleh satrabat Musa

tersebut. Musa lalu berkata, fiLq iL tn 6 e$r;;;
"...'Mengapa komu melubangi peralru itu yang akibatnya
kamu menenggelamkan penumpnngnya?' Sesungguhnya

kamu telah berbuat sesuatu kcsalahan yang besar," yang
dipnngkiri.6Lh:6@t*";1eci;-j{;-i,;q J*SJJ6,
# ,hW;t5 ifiil i6li-,.6nqti,& "Mwa berkata,
'Janganlah kamu menglruhtm aht lcorena kelupaanht dan

janganlah kamu membebani aht dengan sesuatu kcsulitan
dalam urusanht'. Maka berjalanlah kedrunya; hingga tatkala
lreduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhir
membumthnya. Musa berkata, 'Mengap kamu buruh jiwa
yong bersih, bukan koena dia membunuh orang lain'7Att

23279. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kalni dari Amr bin Dinar, dari Said bin
Jubair, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas:

Sesungguhnya Nulb4r2 menyangka batrwa Khidhir bukanlah
yang dimaksud dengan sababat Musa Ia lalu berkata: Musuh
Allah itu telah berbohong. Ubay bin Kab telah menceritakan

kepada kami dari Nabi SAW, beliau bersaM4 "IuIusa berdiri

ol: Abdunazzaq dalam tatir 8R38, 339).
ar2 Nauf bin Fadhatah Al Humairi Al Bakleli, Imam Damaskus pada masanya. Ia

bermukim di Syam. Ia dikatalcan sebagai pendusta oleh Ibnu Abbas karena apa
yang ia riwayatkan dari Ahli Kitab dari tingkatan kedua. Lihat biografinya
ddamTahdzib At-Tahdzib QR09) cet. DarAl Matifah.
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dan berbicara di hadopon bani Israil, kemudian ditanyakan
lrepadanya, 'siapakah morusia yang paling alim?' Musa
menjav,ab, 'Aht'. Allah lalu mercgwrrya l@tit(a dia tidak
menisbatkan ilmu itu kcpada-Nya, 'Buknn kamu, tetapi
hamba-Ifu yang berdiam di tempat pertemutm dua laut.' Musa
lalu berkata, 'Ya Tuhaq bagaimanakah dia?' Lalu dilcatakon,
'Ambillah ikan dan truhlah di dalam keranjang'. Musa
lremudian berkata keryda muridnya, 'Jika lcamu kchilangan
ilran ini, beritahu aht'. Keduanya kemudian berjalan merarui
tepi pantai hingga merekn sampai ke sebuah batu, kemudian
Musa duduk lkon tersebut ternyata bergelimpangan di datam
lreranjang dan akhirnya jatuh lw laut, kemudian Allah
menahan aliran sungai itu sehingga menjadi seperti celangan,
lalu ilcan tersebut melomlnt mengambil jalannya rre arah laut
dengan sangat aneh

Kemudian keduarrya berjalan, dan keesoknn pagtnya \uIusa
berlrota lrepado murifurya" 'Bowalah ke mqt makanon kita;
sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita
ini'. Musa tidak mendapotkan tanda-tanda tersebut
sebagaimana diperintahkan oleh Allah, sampai Musa
melewatinya. Mwidnya pun berkota, 'Tahukah kamu tatkala
kita mencari tempat berlindmg di batu tadi, maka
sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan
tidak adalah yang melupkan aht untuk menceritakannya
lrecuali syetan, dan ikan itu mengambil jatanrrya kc laut
dengan cara yang aneh selali'. Musa lalu berkata, ,Itulah

yang kita cari'. Keduanya lalu kcmbali mengihtti jejak
semula. Kemudian dia mendatangi batu, dan mendapatkan
seorang laki-laki tengah tertidur dengan kainrrya yang
menutupinya, mala lu{usa mengucaplwn salam kepadonya,
dan orang itu berkata, 'Dan bagaimana ada keselamatan di
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negeri ini? Afu adalah Musa." Dia lalu berkata, ,Apakah

Mwa dari bani Israil?' Ia menjawab, ,ya,. Ia kemudian
berknta, 'lValai Musa, sesungguhnya aht diberi ilmu oleh
Allah, yang telah diajarkan kcpadaht dan kamu tidak ,

mengetahuirrya. I{amu juga telah diberi ilmu oleh Altah yang
tidak aht kctahui'. Musa lalu berkda, 'Aht akan mengihttimu
agr engkau mengajokan kerydafu ilnru yang benor di
antara ilmu-ilmu yang telah diajukan Allah kcpadanu,.

Khidhir kcmudian berkata, ,Jika ka nu mengihttiht, maka
janganlah lamu menonyakan kcrydafu tentang sesuatu apa
pm, sampai aht sendiri menerangkanryn kcpadomu,.

Ke&wrya lalu berangkot melewai tupi potai, kcmudian l

I{hidhir memperkcnalkan diriryn (kcryda pemilik peralru),
lalu pmilik perahu tersebut membawanln tanpa ada
imbalan. Lolu dotanglah seekor bwwg ksrudian hinggap di
tepirrya, lalu memat* dengot pouhryn, mako Khidhir

^ bertoryn lwpada ltIusa, 'AW yotg telah diajukan fuWdaht
don kepodamu tidak akm mengworgi ilnru Ailah kecaoli
sebany&, yang dimimmt (dengan poruhnya), atau yang
dihrangi oleh bwwtg dori laut it t'.,,
Abu Ja'far Ath-Thabari ragu, sedangkan di dalam bukunya ,.i

tertulis "diminum'r, ia berkata: Ketika dia dalam keadaan
seperti itq Musa terkejut ketika melihat dia melubangi perahu
tersebut atau melepas bagian bawatrry4 maka Musa berkata
kepadanya, "Dia telah merrbawa kita dengan tanpa imbalaru
tetapi kamu justru melubanginya trntuk menenggelalnkan
pemiriknya:' 'd;'$ild {$3ilij'6 @ fi,#,A, A,; Q ,i-g|i J'6 @ fr "sesungguhnln tramu telah
berbuat sesuatu kesalahanlnng besar. Dia (Khidhi) berkata, i
'Bukankah aht telah berkda, "sesungguhrqn kamu sekali-
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l(ali tidak akan sabar bersama dengan aht".' Musa berlata,
'Janganlah konu menglruhtm aht karena lrelupaanht...".'
Pada hal yang pertama karena Musa lupa. Kemudian
keduanya berangkat dan berjalan, lalu Khidhir melihat
seorang anak bermain dengan dua anak kawanny4 maka
Khidhir memegang kepalanya dan membunuhny4 maka
Musa berkata kepadanya, "Apakah kamu membunuh seorang

anak kecil dengan tanpa alasan dia telah membunuh orang
lain? Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang

mungkar. # &,!iiu ayiu@ fu A'E:3 l,$,i $ ii
@ ,i; 6 u L:\ 'i -d='::' i(, t;-;.\..'Brk rkoh sudah

htkatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidok akan
dapat sabo bersamaht?' Musa berkata, 'Jika aht bertarrya

lcepdamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka jangonlah
lramu memperbolehkan aht menyertaimu, sesungguhnya

lramu stdah cuhtp memberikon udanr padalat'. "

ra berkata: 6aAr;t; i6:rf; -t*}i AK:6VF63^fr, ,
"Maka ke&nnya berjalan; hingga tatlcala keduanya sampai
lrepada pen&tduk suatu negeri, mereka minta dijamu k"pada
penduduk negeri l'fa " Maksudnya adalall tidak mendapatkan
seorang ptm yang memberikan makan dan minum, lalu
keduanya me,lrdapatkan dinding yang akan robotU kemudian
Khidhir menegakkan dengan tangannya. Dikatakan: Diusap
dengan tangannya Musa prm berkata kepadanya, "Mereka
tidak menerima dan menjamu kita sebagai tamu. L|CA A4 tra"; d.39.ri6 i6 @ Gi ,*,,...'Jikatau tramu mau,

niscaya kamu mengambil upah untuk itu'. Khidhir berlata,
'Inilah perpisahon antara aht dengan kamu'."
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Rasulullatr SAW bersabda, ,'5b'#- & ? oti iiil o\tj
t t. . i

l$e;et "Alat sungguh berhmap dia (Musa) alan bersabar,
sampai beliau menceritakan kisah mereka semua."4t3

23280. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq
menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Umarah, dari Al
Hakam bin Utaibah, dari Sa'id bin Jabir, ia berkata: Aku duduk
dan Ibnu Abbas sedang bersandar, di sekelilingnya orang-
orang dari Ahli Kitab. Sebagian dari mereka berkat4 ,.Wahai

Abu Abbas, Naufa -anak dari istri Ka'b- menyangka dari Ka'b
bahwa Musa yang menuntut ilmu adalatr Musa bin Mansa.,'
Ibnu Abbas lalu berkata, "Apakatr Nufa berkata demikian?,,
Aku (Sa'id) lalu berkata kepadanya, 'Y4 aku mendengar Nufa
mengatakan hal ifu." Ia berseru, "Wahai Sa'id, apakatr engkau
mendengarnya?' Ia menjawab, "Ya." Ia berkat4 'Nufa telatl
berdusta." Ibnu Abbas lalu berkata, '.Ubay bin Kab telatr
.menceritakan kepadaku dari Rasulullatr bahwa Musa AS, nabi
bani Israil, meminta kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhan" jika di
dunia ini ada hamba-Mu yang lebih alim dariku, maka
tunjukkanlah aku kepadanya'. Allah lalu berfirman, .y4 di
antara hamba-Ku adayang lebih alim dari kamu,. Kemudian
Dia menjelaskan sifat-sifat tempatnya.

Allah lalu mengizinkan beliau untuk bertemu dengannya,
maka keluarlatr Musa bersama muridnya dengan berbekal
ikan yang telah diasinkan. Musa berkata kepadanyq .Jika ikan
ini hidup kembali, maka yang engkau cari itu ada disana dan
engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan,. Musa
kemudian keluar bersanra mnridny4 dan keduanya membawa

4r3 IrR. Al B*hari dalm Tafsir Al etr'm (4725), Muslim dalam Fadharl (lz0),
Abu Daud dalam As-suwrah (4707),An-Nasa'i dalam sunut Ar Kubra (l l3og).
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ikan tersebut, lalu berjalan hingga perjalanan tersebut
membuat keduanya kelelatran. Lalu sampailah mereka di
sebuatr batu dan ar, dan air tersebut adalatr air kehidupan,
yang barangsiapa meminumnya maka dia akan kekal, dan
tidak ada makhluk mati yang mendekati air tersebut kecuali
dia akan hidup. Musa lalu istiratrat di tempat tersebut, dan
ikan tersebut tersentuh air, maka ia menjadi hidup.

f; # ,t l*'iit Intu ikan itu metompat mengambil
jalannya kc lout itu'.

Kemudian keduanya berangkat. Ketika telatr melewati jarak
yang jauh, Musa berkata (;6t6rfr uq _ti 6bA:l
'Bawalah kemari makonan kita; sestmgguhnya kita telah
merasa letih korena perjalanan kita ini'. Kemudian muridnya

'ur;rtrtrut;.ffi f{f*#,*ml*
tatlrala Hta merrcari tempat berlindung di batu tadi, maka
sesungguhrrya aht lupa (merrceritakan tentang) ikan itu dan
tidak adalah yang melupakan aht untuk menceritakannya
lrecuali syet(m dan ikan itu mengambil jalamya kc lmtt
dengan cara yang aneh sekali'."

Musa lalu berbalik menuju ke batu, tempat dia semula, maka
dia temtrkan seoftmg laki-laki berselimut kain, lalu Musa
mengucapkan salarn kepadanya, orang alim itu pun menjawab
salamny4 kemudian dia berkata, .Apa yang membuatnu
datang kernari? Apakah ada sesuat'dengan kaummu?, Musa
berkata kepadanya 'Aliu datang agar engkau bersedia
mengajarkanku ilmu yang bqmr di antara ilrru-ilmu yang
telatr diajarkan kepadamu' . 0t; :r; '#:, j oiy JG ,Dia

menjmtab, "sesungguhnya kamu sitott-tati tidak akan
sanggup sabo bersamaht".'Orang tersebut mengetatrui hal
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gaib yang telah diajarkan Allah kepadanya. Musa lalu berkata,

'ya'. Ia lalu berkata f,.o +, f3 i ( & '# ,3$ 'Dan

bagaimana lcamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum

mempunyai pengetahuan yang cuhtp tentang hal itu?'

Maksudnya, engkau mengetahui keadilan hanya dari

ztrahimya saja, dan kamu tidak mengetatrui yang gaib

s9lagaimana yqng aku ketahui -Ji693i:C" oloi-"r;36
fi ;i t A 'Musa berkata, "Insya Altah kamu akon

mendapati aht sebagai seorang yang sabar, dan aht tidak

alran menentangmu dalam sesuatu urusan pun". ' Meskipun

aku melihat sesuatu yang menyelisihiku. t6 ,#i 99 JE

,6t e ,"U 'Dia berkata, "Jika kamu mengihttiht, maka

janganlah lamu menarryakon kcpadafu tenlang sesuatu.apa

1run". ' Meskipun kamu mengingkariny 
". 

tf> fr,i6 45 V
'S ampai aht s endiri menerangkannln kcpadamu'.

Keduanya pun berangkat dan berjalan melalui tepi pantai,

keduanya mencari orang yang dapat mengangkut keduany4

kemudian mereka mendapatkan kapal yang baru dan kuat,

tidak ada kapal lain yang lebih kuat dan bagus dari kapal itu,

kemudian keduanya meminta kepada pemiliknya untuk

mengangkutrya, latu pemilik kapal itu berkenan mengangkut

keduanya. Ketika keduanya dalam keadaan tenang, dan

melaju dengan pemiliknya, dia mengeluarkan palu, kemudian

menuju ke satu sisi kapal itu dan memukulnya dengan palu

tersebut sampai rusak, kemudian mengambil papan dan

menempelkannya, kemudian duduk di atasnya. Musa pun

berkata kepadanya, 7\i6@ ffg i4 -dqi*3;yqi'A
J-,*' q i*ti { i6 @ t; ',; '# J -41 

i'\
'..."Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya

lamu menenggelonkm perumpongnya? Sesungguhrrya kamu

telah berbuot sesuotu kcsalalun yang beso". Dia Qhidhir)
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berlrata, "Bulcankah alu telah berkata, 'Sesungguhnya kamu

selrali-lrali tidak akan sabar bersama dengan aht'." Musa

berlrata, "Janganlah kamu menghulatm aku karena

lrelupaanht..'1 'Maksudnya adalah karena aku melanggar apa

yang telah aku janjikan kepadamu. tf 
"J , ej Si 'oon

janganlah kamu membebani aht dengan sesuatu kBsulitan

dalamun$anku'.

Keduanya lalu keluar dari kapal dan berangkat menuju sebuah

desa, serta mendapatkan anak-anak yang bermain, dan di

antara anak-anak tersebut terdapat anak yang tidak sebaya

dengan mereka, kerrudian dia mengambil anak tersebut dan

mengambil batu, lalu memukul kepala anak tersebut dan

membuntrhnya Ketika Musa melihat kejadian yang

mengerikan tersebut, hilanglatr kesabarannya **,'8; Cn
u$ 'Mrngopo knmu bunuh iiwa yang bersih, bukan karena

dia membumth orang lain?'Maksudnya adalah membunuh

anak kecil tanpa alasan. j 6ty,i SrSl J6@ tr q, e4 i
*4 i *>S $t;'r; s i,,liiY rLi6 @r $; 6 -#
@ f; $;'..)'sesungguhnya komu telah melahiran\uatu
yang mungkfr". Khidhir berkata, "Bukankah sudah

hirotalrnn lrepadamu, bahv,a sesungguhnya kamu tidak akan

dapat sabar bersamalat?" Musa berkata, "Jika aht bertanya

lrepadamu tentang sesuatu sesudah (rali) ini, mako janganlah

lramu memperbolehkan aht menyertaimu, sesungguhnya

lramu sudah cuhtp memberikan udrur padaht". 'Maksudnya

adalah, kamu telatr memberikan udzur dalam perkaraku. l;$E
lj,$5AZ.;,6t';j,-6\i'11qi1r:r'ri#i:'T1'$tt
*z+;:l 'Maka kcduwrya berialan; hingga tatkala keduanya

sampai kepada pendu&ft suatu negeri, mereka minta dijamu

kepada penduduk rcgeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak

mau menjamu merelca, kcmudian kcduarrya mendapatkan



SurahAll(ahli

dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh,.
Kemudian dia menghancurkannya dan membangunnya
kembali, lalu Musa mengeluh karena ketidak abarannya

qglitntg.b1r1131 yang dilakukannya. Musa pun berkata J
GJ ,rG LiS A4 'Jikalau kamu mau, niscrya kamu
mengambil upah unnk frz'. Maksudnya, kita meminta makan
kepada mereka tetapi mereka tidak memberi makan kepada
kita, kemudian kita bertarnu tapi mereka tidak mau menjamu,
namun kamu duduk dengan tanpa kesal. Seandainya kamu
mau maka kamu dapat meminta upatr kepada mereka atas
kerjamu.

ff &.frtr1.#i*:t*"'.,W,:!#,
\9 L;;;4- .f 'Khidhir berkata, "Inilah perpisahan antara
aht dengan lramu; aku akan memberitahukan kepadamu
tuluan perbuatan-perbuatan yang komu tidak dapat sabar
terhadapnya. Adopm bahtera itu adalah kepmyaan orang-
orang miskin yong bekcrja di laut, dan alu bertujuan
merusakkan bahtera itu, korena di hadapan mereka ada
seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera,."

Dalam qira'at Ubay bin Kab, 'aue e#, p. S"r,-gguhnya
aku rusak l*pal tersebut ugui uko'dapat mengembalikan

!"f,ud1ry" !"tiB mereka melihat kerusakan yang aku buat.
t'$E@ .quj W 6j- t r;g',py tli i,k,Jri fu#i*)4,ryr* )'F y1.g I iii.tg;fi ff q A i3'{ 

.4i:ryW 95Y9,4- 
-Kii Zsq-,il,7;

62t:l i; ta 6i W i.^s; c;,r cxJl e'fr '-if:i,+i i.^:;5 c;rr r;.-,j e'd' w_
"ban adoptn oik itu, maka kedua or(mg tuonya dd;;
orong-orang mubni4 dan koni kltowatir dia akan mendorong
kedua orang tuanya kcpada kesesatan dan kckafiran Kami
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menghendaki supayo Tuhan merekn mengganti bagi mereka

anak lain yang lebih baik kcsuciannya dari analmya itu, dan

lebih dalam kasih sayangrrya (kepada ibu bapafuya). Adapun

dinding rumah itu, merupakan kcpunyaan dua orang anak

yatim di kota itu, don di bonahnya ada harta benda simpanan

bagi mereka berdua, sedong ayahnya adalah seorang yang

shalih, mala Tulanmu menghendaki agar supq)a mereka

sampai kcpada l<edewasaannya dan mengeluarkan

simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan

bukanlah aht melahirannya itu merutrut kcmauonht sendiri."
Maksudnya" 4pa yang aku kerjakan itu bukanlah kemauanku

sendiri. ,{L €;:' i(,iy,fti)lj, "Dr*ikian itu adalah tujuan

perbuatan-perbuatan yang lcamu tidak dapat sabar
- terhadapnya."

Ibnu Abbas berkata, *Tidak ada yang layak disebut harta

karun kecuali ilmu.'/la

23281. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Imarah, dari

bapaknya, dari Ikrimatr, ia berkata: Dikatakan kepada Ibnu

Abbas, "Kami tidak mendengar murid Musa disebut dalam

hadits tersebut, sedangkan dia pemah bersamanya." Oleh

karena itu, Ibnu Abbas berkata tentang murid Musa yang tidak

disebutkan itu, "Murid Musa tersebut meminum air, kemudian

tertidur, lalu ia dikfuim ke lautan dan akan terus terombang-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D370) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/167),
dalan sanad-nya terdapat Al Hasan bin Umarah Al Bajali.
Al Hafiz.h Ibnu Hajar dalam ArTaqrib (11162) mengatakan bahwa ia orang
yang matruk (orang yang periwayarannya ditinggalkm).
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ambing hingga Hari Kiamat. Hal itu karena tidak semestinya
dia meminumnya, tetapi dia meminumnya.,/l 5

23282. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadakrl ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku_ dari bapalarya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

1!9, i1 !#'6 -# 
.ir-'67's- s; ru s5

t+- -erl "Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kcpada
muridnya, 'Alat tidak aknn berhenti (berjalan) sebelum sampai
lce pertemuan dua buah lautan; atau aht akan berjalan sampai
bertalrun-tahun'." Ia berkata: Ketika Musa dan kaumnya
sampai di Mesir, dia menempatkan kaumnya di Mesir. Ketika
mereka telah menetap rumah merek4 Allah menurunkan
firman-Ny4 ';i fA iH- )t "Dan ingatkanlah mereka
kepado hari-hari Allah" (Qs. Ibraahiim tlal: 5) Kemudian
Musa berbicara kefoada kaumnya" menyebutkan apa yang telah

, diberikan kepada mereka benrpa kebaikan dan kenikmatan,
serta mengingatkan mereka ketika Allatl menyelamatkan
mereka dari Fir'arur dan para pengikutrya, serta hancurnya
musuh mereka. Juga ketika A[ah telatr menjadikan mereka
pemimpin di muka buni.

Musa lalu berkat4 *Allah telatr berbicara kepada nabi kalian
dengan langs,ng, memilihku unt,k-Ny4 dan telah diturunkan
kasih sayang kepadaku dari-Nya. Allah telah memberikan
segala yang kamu minta Nabi kalian adalatr orang yang
paling mulia di b,mi, kalian membaca Taurat, dan tidak ada
kenikmatan yang diberikan Allah kecuali dia sebutkan dan
beritahukan kepada mereka" salah seorang dari bani Israil

'r5 Ibnu Katsir dalam tafsir (9/l 8 l), ia berlota, " Sotod-nyalemah.,,
Al Hasan orang ),ang maralc dan bryaknya tidak dikenal.
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lalu berkata kepadany4 "Ya nabi Allah, memang demikian

dan kami telatr mengetahuinya. Lalu, apakah di dunia ini ada

manusia yang lebih pintar darimu ya nabi Allah?" Musa

menjawab, "Tidak."

Allah pun langsung mengutus Jibril kepada Musa, Jibril

berkata, "Allah berkata kepadauru, 'Apakatr kamu tahu tempat

Aku menempa&an ilmuku? Sesungguhnya di tepi pantai

terdapat orang alim yang lebih pintar darimu'." Dia adalatt

Khidhir. Musa lalu memohon kepada Ttrhannya agat

dipertemtrkan dengannya, maka Allah mewahyukan

kepadanya untuk mendatangi laut tersebtrt. Allatl berfirman,

"Kamu akan mendapatkan ikan di tepi laut tersebut, ambillah

ikan itu dan berikan kepada muridmu, lalu telusurilatr tepi

pantai tersebut. Jika kamu lupa dan ikan itu hilang, maka

kamu akan mendapatkan apa yaog kamu cari."

Ketika perjalanan itu telah dirasakan lama oleh Musa dia pun

lertanya kepada muridnya me,ngenai ikan bekalnya, lalu itl
"',,5.;ttiiu;'ari St'^;$v-t LF 4 OFt't:*ai iyeJ\yi;-:J
"Muridnya menja'nab, 'Tahukah kamu tatkala kita mencari

tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aht lupa

(menceritakan tentang) ikan itu dan tidak adalah yang

melupakan aht untuk menceritakannya kecuali syetan, dan

ilran itu mengambil jalannya kc laut dengan cara yang aneh

seksli'." Maksudnya adalah muridnya melihat ikan itu

melompat menuju laut. Hal itu pun membuat Musa heran. Dia

lalu kembali, hingga sampai di sebuatr batu dan mendapatkan

ikan itu memukul-mukul di laut. Musa kemudian memakai

tongkatrya untuk memisatrkan air laut mengikuti ikan itu, dan

tidak ada sesuatu pun di dalarn laut itu yang disentnh oleh

ikan tersebut kecuali akan mengering dan aktrimya menjadi
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batu. Hal itu membuat heran nabi Allatr. Musatetap mengikuti
ikan itu hingga sarrrpai ke satu pulau di laut tersebut.

Musa lalu bertemu Khidhir dan menyalaminya maka Khidhir
menjawab, "Keselarnatan bagimu. Apakatr ada keselamatan di
muka bumi ini? Siapakatr kamu?" Musa berkata, *Aku adalatr

, Musa. Khidhir lalu berkata kepadanya, ,.Musa dari bani Israil?
Musa menjawab, "Ya." Khidhir lalu bertanya, ,.Apa yang
membuatrnu datang kemari?" Musa menjawab, ..Aku datang
kepadamu agar engkau mengajarkanku ilmu yang benar, yang
telah diajarkan kepadamu."

t&i;'#i 
"frfiu' 

"Dia menjawab, 'sesungguhnya knmu
sekali-lali tidok akan sanggup sabar bersamaht'."
M$rydny1 Khidhir menganggap Musa tidak akan sanggup.

Vt a;;-'{j6}:,':;t'fi, tlojtT-:., "Musa bertata, ,rwya

Allah kamu akan mendapati aht sebagai seorang yang sobar,
dan aku tidak akon menentangmu dalam sesuatu urusan
pmn'."

Khidhir pun perg bersanra Musa. Khidhir sebelumnya telah
berkata, "Jangan kamu bertanya kepadaku tentang
perbuatanku sampai aku terangkan kepadamu hikmah dibalik
itu." Itulatr makna firman Allalt 6 +-n iA ,Ah, sendiri
mener anglrawrya kepadarmt. "

Keduanya kemudian naik kapal menuju la't. Khidhir lalu
bangun dan merusak kapal tersebut, maka Musa berkata
kepadanya, 9t4,1, rfr 6 efuf;f; juIgj, urnsapa
ka nu melubangi peraht itu yang akibanq lamu
menenggelantkmr penumpngnya? Sesunggufutya komu telah
berbuat sesuan kesalahan yang besu.'Ar6

o16 rbnu Abi Hatim ddamtatsk eD3z3) dan Ibnu Katsh dalam tafsir (gfi6g,l?o).
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23283. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, tii63
l:+; ei q 'd "Mako totkala merelca sampai lce

pertemuan dua buah laut ilu, mereka lalai akan ikannyo," ia

berkata: Diriwayatkan batrwa ketika Nabi Musa membelah

laut dan selamat dari Fir'aun serta para pengikutnya, kemudian

mengumpulkan bani Israil dan berbicara kepada mereka, ia

berkata, "Kalian adalah penduduk bumi yang paling baik dan

pandai. Allah telah menghancurkan musuh kalian, membelah

lautan, dan menurunkan Taurat kepada kalian." Lalu dikatakan

kepada Musq "Di sana ada orang yang lebih alim darimu."

Musa lalu berangkat bersama muridnya, Yusya bin Nun,

untuk mencari orang tersebut, dengan berbekal ikan asin yang

mereka taruh di keranjang. Dikatakan kepada keduanya, "Jika

kalian lupa dengan bekal kalian, maka kamu akan bertemu

dengan orang alim bernama Khidhir." Oleh karena itu, ketika

keduanya telah sampai di tempat tersebut, Allah
mengembalikan roh ikan tersebut, maka ikan tersebut

melompat dan menuju ke laut, dan tidak ada jalan yang dilalui
oleh ikan tersebut kecuali jalan itu akan mengeras. Musa dan

muridnya pun berlalu.

Al lah Ta' al a berfirman, u q t{) (':fi, U!.',G)- i'6 |iC Cfr,

,$ L,; elr;rAi i{'{J \ye.:ii6 @ (l.t::i 6*7 " Matra

tatl@la mereka berjalan lebih jauh, berkntalah Musa kepada

muridnya, 'Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya kita

telah merasa letih lrarena perjalanan kita ini'. Muridnya

menjuwab, 'Tahulrah lamu tatkala kita mencari tempat

berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aht lupa
(menceritalcan tentang) ilmn itu...'. "

I

I
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Allah Ta'ala berfirman, WG:1 u-'r!'1;, "Dan yang telah

Ifumi ajctrlun kepadonya ilmu dori sisi l(ami."

Keduanya lalu bertemu dengan harrrba Allah yang alim

bernama Khidhir.

Diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi SAW pematr

bersabda, 1bflsJW. ati, Jb'ri'&j* A,'* At
i,F "seiingguhnya ttioi Kttidhir'diiamalkan Khidhir

lrarena beliau duduk di atas iubah ber'narna putih, lalu jubah

itu bergetar don berubah worut meniadi hijau.'Ar1

23284. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i

menceritakan kepada kami daxi Ubaidillah bin Abdullah bin

Atabah bin Mas'u4 dari Ibnu Abbas, bahwa dia dan Al Hur

bin Qais bin Hastmn AJFazzari berdebat tentang satrabat Musa

tersebut, maka Ibnu Abbas berkata: Dia adalah Khidhir. Lalu

-lewatlatr Ubay bin Kab, kemudian Ibnu Abbas memanggilny4

dan berkata, et {ku dan kawanlor ini berdebat tentang sa}rabat

Musa yang Musa pemah meminta untuk bertemu dengannya."

Ubay bin Kab lalu berkata, *Aku mendengar Rasulullatt

menyebutkan tentang hal itu, iiE\t ,yt.J,1l ,f 'Ufi e ei E
1;i Jr b' ei'6 | ,Ai jri tcri. '.;rlt nr'tt<;'itt'i,]rri, ,y:
$s,6'o.i, d fu Sa,d jr,F,,;i JlriJF $:*,.)".

,J ?it ?t d- Ai ot(i :ai'L UV lit c'it'c,ui rs1 :'i

'*, ;y.,{ebtt jls") lr .iirr l+1 e} ,?'Jui ,/:
$:* tii ,t;i glfr *,tr:s ,Ei& v':'t): 1;i S'6 ,crtlir

:g e b, ct t 6AU q osi ,t? 'Ketiia Musa berada di

tengah+engah kaum bani Israil, datanglah seorang laW-laki

fr1 At-Thabrani dalam Al Kabir (12D09) dm At-Tibrizi dalan Misykat Al
Mashabih(5712\.
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dan berlata, "Apakah kamu tahu tempat orang yang lebih

alim darimu?" Musa menjmtab, "Tidak". Kemudian Allah

mewahyukan kepada Musa, "Benar, dia bernama Khidhir".

Maka Musa memohon lcepada Allah jalan untuk bertemu

lrepadanya, kemudian Allah menjadikan ikan itu sebagai

tandanya, dan dikatakan kepadanya, "Jila lamu kehilangan

ilron tersebut, makn kembalilah, nanti kamu akan menemuinya

(Khidhir)".

Musa ptn mengihtti jejak ikan di laut tersebut, dan murid

Musa berkata kcpada Musa, "Tahukah kamu tatkala kita

mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya

aht lupa (menceritakan tentang) ikan itu". Musa berkata,

"Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali,

mengilatti jejak mereka semula. Merekn kemudian bertemu

dengan hamba Kami, I{hidhir. Kemudian perihal lccduanya

sesuai yang Allah ceritakan dalam httab-Nya (Al

Qur'an').'^'r

23285. Muhammad bin Marzuq menceritakan kepadakrl ia berkata:

Al Hajjaj bin Al Mi4hal menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMullah bin Umar An-Numairi menceritakan kepada kami

dari Yunus bin Yazid, ia berkata: Aku mendengar Az-h)hn
berkata: Ubaidillah bin AMulullah bin Atabah bin Mas'ud,

dari Ibnu Abbas, bahwa dia bertengkar dengan Al Hur bin

Qais bin Hashan AlFazz:ri tentang satrabat Musa. Kemudian

menyebutkan hadits Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'b, dari Nabi

SAW.

o00

4rt HR. Al Bukhari dalam pembahasan mengeirai IImu (74).
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t$ L:gt, ;G ; iF A,i s 6;, :i ju
nlvrusa bql<ata lnp"do Khidhir,' B ol.ehl<ah alcu mengikudmt

s*poy d l<f,rt, nrmgaj ml<mr kep adaku ibrru y ang b enm di
mtara ihrru.ilrrru yarJg trzlah diajarl<m lepadmrru,?"

(Qr. Al Kahff [18]: 66)

Allah Ta'ala berfirman: Musa berkata kepada orang alim
tersebu! # J & ,&$ ji "Bolehkah aht mengilattimu supqya
lanu mengajokan kcpfufu?- dari ilmu yang telah diajarkan oleh
Allah kepadamu, ymg dapat memberikan pehmjuk kepada kebenaran?

000

C.{:;'gi-iyJu
u Dt o mrzrtj aw ab,'ses,nggzhny a lcorrnu sel<ali.l<ali fidak at<crJ

sangup sabarbqwnalcu,., (er. Al IGhff [1g]: 6?)

Allah Ta'ala berfirman: orang alim tersebut berkata .,rKarnu

tidak akan mampu bersabar dengankq sebab aku berbuat dengan ilmu
batin yang telatr diajarkan Allah kepadakrr sedangkan itnu yang kamu
miliki hanya secara zhahir. oleh karena ittr, kamu tidak akan mampu
bersabar dengan perbuatan yang kamu lihat..

Hal itu sebagaimana yang telatr kami sebutkan dalam hadits
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, batrwa Khidhir adalah orang alim
yang berbuat sesuai dengan ilmu gaib yang diajarkan kepadanya.

000



TahirAthX'lwbui

X,i f" byO3qtJ6 @ G .*E )W U 1Sj

fi6*rA:-1;69
"...'Dar.bagaimmnl<mw dapu sabar atns sesuaht, lmg
l<anwbehnr nrunfumyai pengetalwm yutg ankup tentang
lwl iat?' l\thtsa berkata,'Insyo Nlah lrffiw al<frrr mendapui

alcu sebagoi seofimg yffirg safur, dfrrr aLu ddf,k all<frn

nenentf,nglru, dalfin seilfrit uruscm purt'.'
(Qr. AI IGhff [18]: 68-69)

Allah menceritakan tentang ucapan orang alim itu kepada Musq

"Ya Musa" bagaimana kamu akan bersabar dengan apa yang kamu lihat

dari perbuatanku, sedangkan kamu tidak mengetatrui tentang

kebenarannya? Bagaimana kamu akan dapat bertahan denganku,

sedangkan kamu menghukumi sesuatu itu benar atau salah dari

zhatrimya, padahal perbuatanku aku lakukan berdasarkan sebab-sebab

yang akan terjadi nanti, yang tidak kamu ketahui, karena itu adalah

sesuatu yang gaib, dan kamu tidak mengetatrui yang gaib."

Latazh fil makzudnya adalatr ilmu.

Tatwil fiman Allah: 69 '3i it7" oL -A3a; Jv (tt^o
berkata, ulnsya Allah kamu ahan mendapafi ahu sebagai seorang

yang sabar.)

Allah berfirman: Musa berkata: Terhadap apa yang aku lihat,

meskipun tidak sesuai dengan kebenaran yang aku ketahui.

. Talrwil liman Allah: fi a ,-"j-Jj fOo" ahu tidak akan

menentangmu dalam sesuatu wusan pun)
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Musa berkata: Aku akan mengikuti apa yang kamu perintatrkan

kepadaku, meskipun tidak sesuai dengan kemauanku.

ooo

,SL4;i4t6 26,v e-Ir6tl #ieyJ6
'Atobqkaa,'Jikalrafi wnengik:ufiilcu,makn janganloh
lraffw mmanyal<mbpadakil tentmrg se$ttrtt aba W

sampaiakusennirinennmglrartnyakepadmrnt'."
(Qr. Al Kahff [18]: 70)

Allah Ta'ala berfirman: Orang alim itu berkata kepada Musq

"Jika kamu mengikutiku, janganlah bertanya tentang sesuatu yang aku

lakukan, yang kamu pungkiri, karena aku telatr memberitahukan

kepadamu bahwa aku berbuat sesuatu berdasarkan ilmu gaib yang tidak

kamu ,ketahui." $ '^, ,ii 43 t{- "sampai aht sendiri

mener angkannya kepadamu "

Talcwil fiman Allah: ,5+a i$i{- gampai aku sendiri

menerang hannya kepadamu)

Khidhir berkata: Sampai aku menerangkan dan menjelaskan

kepadamu tentang perbuatanku yang kamu lihat dan kamu pungkiri,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23286. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, ff> +,!n fuSV ,* e ,r-ES Ji, "Matraiangantah
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lramu merumyakan kepadafu tentang sesucttu apa Wn, sampoi

aht sendiri menerangkannya kepadamu," ia berkata,

"Maksudnya adalah, tentang perbuatanku, sampai aktr jelaskan

kepadamu.'/te

ooo

3fi QA it$q,i; i6V; -t*li et{"iv-& 6L'('

@rlei&
"Mcrlcdberialralrrldhl<edmya,hingatal<alal<edmya

menaiki pualu lalu KJtidhir nrehbangfurya- lvhtsa bqlcma,

'Mmgapal<mru mehtbangi pualw iat ymg al,ibatnyal<nnru

mensJggelcnrlran\enm\ansnya?'Sesumguhnyal<afi w
tulah bqhnt sesuxtttt kesalahmrJ y ang b esar'

(Qr. AlKahff [18]: 71)

Allah Ta'ala berfimran: Kemudian Musa dan orang dim itu
berjalan untuk mencari kapal yang dapat mereka tumpangi. Setelatt

mereka mendapatkannya, mereka naik ke kapat tersebut, dan ketika

keduanya menaiki kapal, oftmg alim itu melubangi kapal tersebut, maka

Musa berkata *Apakah kamu akan menenggelamkannya setelatr kita

berlayar di laut?"

Takrril firman Allah: 91,# iL n $i'Ofu('Mengapa
kamu melubangi perahu ilu yang akibatnya katnu menenggelamkan

t" Ibnu Abi Hatim dalamtaftir QD374).
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pmumlnngnya?" Sesungguhnya kamu telah berbuat sesaatu

kcsalahan yang besar)

Yakni: Kamu telatr melalnrkan kesalatran yang sangat besar.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23287. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami daxi Qatadah, mengenai firman Allah, iL -d
fiyW "sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kcsalalwn

yang besar," ia berkata, "Maksudnya adalatr, kaum itu telah

melayarkan kapal mereka di lautan, namun kamu justru

melubanginy4 padahal kita membutuhkan kapal ini. Itulah

ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, yang tidak

diketahui olehMusa

6A.ne)Ai{- r6'c dli$ 64irgi6 "Dia bertrata,

'Jika lamu mengihttiht, mala janganlah kamu menanyakan

kepadafu tentang sesuatu apa Wn, sampai aht sendiri

mener angkannya kepadamu'.' A2o

23288. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

finnan Allah, 9t # i| r3i "sesungguhnya kamu telah

berbuat sesuotu kesalahon yang besar," ia berkat4

"Maksudnya adalatr sesuafu yang mrmgkar.'{2l

23289. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku"

Ibnu Abi llatim dalam tafsir (7D378) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3/586).
Abdurazzaq dalam tafsir (9D39).

4m
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ia berkata: AI Hasan menc€ritakan kepada kami, ia berkata:

warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatri4 mengenai fimran AltalL 91, 6 + iil
"sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kcsalalwn yang

besar," ia berkata, 'Maksudnya adalah yang mungkar''f22

23290. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada lGIIli, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri4 semisal itu.

Lafazh i}t dalam bahasa Arab bermakna musibatr atau

bencana, seperti perkataan penyair berikut ini:

riyyriyir;,;+s ,k ,iirjtrr 'C)i
,,Dan lrowanmu telah mendapatkan sesuatu yang mereko ingkari

dqimu, Yaitu s ebuah musib ah' n3

Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan bahwa aslinya adalatt

sesuatu yang banYak dan keras.

Mereka b€rkat4 "Termasuk perkataan kepada safir kaum, li
tjll jikaurusan merekatelah banyak dan memberatkan."

Dikatakan: Bentuk mashdo-nya adalah ;lr aan benhrk isim-

nya adalatr 'y|lr.*o

Ahli qira'atberbeda pendapat dalam membaca ayat9f,

sebagian ahli qira'ot lvladinall Bashratr, dan Kufatl

membacany 
" 

q:nf iip dengan huruf ra dalam firman ahh 0p dan

me-naslnb-kan lafaih'.pilr yang bermakna agar kamu (wahai lelaki)

menenggelamkan penumpang kapal ini dengan lubang yang kamu buat.

Mujatrid dalam tafsir (hal. 450).

eUu UUaiaan dabrn Moiaz At Qttr'ut (l/409), Al Mawardi dalan An-Nukat wa

Al Uytn (3 R27), dan Al Qurthubi dalam tafsir( I I / I 9)'

Ibnu Athiyah dalam lI Muharr ar Al Wai iz (3 I 53 l)'

1Xt
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- Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya qi.il dengan hwuf
ya, qf,ll dengan marfu',4zs yang maknanya p"no*iangnyalatr yang

menenggelamkan kapal mereka.

Menurutktl pendapat yang tepat adalatr, kedua qira'at tersebut

ma'ruf di kalangan ahli qira'at, maknanya sama meskipun lafaztrnya

berbeda, maka dibolehkan membaca dengan qira'at yang mana saja

(dari dua qira'at tersebut).

Maknanya kedua qira'at tersebut sama lantaran pengingkaran

Musa terhadap perbuatan omng alim merusak kapal tersebut telah
terjadi, sebab menurut Musa perbuatan itulah yang menyebabkan
tenggelamnya kapal tersebut. Makna itu pun dapat dimengerti oleh
pembaca" baik membacanya dengan huruf ta dan me-nashab-kan Jrtr,
maupun dengan hunrfya danme-marfu'-kan Jrlr.

000

-#t4a.+${Jri W,s'#dfit$ifi\'rG
@w"iu,*i{;

"UtoGCri.dhir)bed<ata,'Bul<anl<ahakutclahberlrato
"Seornggzhayalcmrru sekali.l<ali ddak al<f,n sabar bqsana

dengan a,ktt".' Ilhtsa bedd&' Jangartlah kfrrru mmglwlqrrr
alculrarernkclupaonkudirr janganlahl<arrvunembebdr.iaku

4u H?ryzah dan Al Kisa'i membacan),a (ij! dengan fathahpada hurufya dan ra,.
klil dengan mtfu' dan menjadikan fa,il atau perbuatan tersebut sebagai
perbuatan penumpang kapal, seakan-akan Musa berkata, ,.Apakah kamu
melubangi kapal ini €ar penumpangnya tenggelam?"
Ulama yang lain membacanya lirF a*gun h-uruf ra, dan rdif dijadikan
muuhub. Dalil mereka adalah firman Alluh, tfs;I menjadikanf ,it pada yang
kedua seperti yang pertama. Serta firman Allah, !:}'* (:n ri.
Litun Hujjah Al Qira'ah (hal. 423).
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ilerrym sesufrit kpslzllitrrr' ilderr uruscmkil'
(Qs. AIIGhft [18]: 72.73,

Allah Ta'ala berfirman: Ketika Musa mengatakan ucapan itu

kepada orang alim, {;;'6'F i Al$i fi iC "Dia (Khidhi)
berlcata, 'Bulrankah alat telah berkata, "Sesungguhnya kamu sekali-lali
tidak alran sabar bersama dengan ahl" Maksudnya adalatt" terhadap

perbuatanku yang kamu lihat, karena kamu tidak memiliki ilmu tentang

hal itu. -r; q J.+li { Jti "Mttsa berkata, 'Janganlah kamu

menghuhtm aht karena kclupaanht'. "

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bcapan Musa kepada orang alim ini

sebagai bantahan, bukan karena dia ltrpa dengan janjinya, ketika orang

arim berkat4 ff +aa$# nle,{i1fi,i$iEF "Jitra tramu

mengihfiiht, mola janganlah kanu mennrynkan lcepadafu tentang

sesuatu apa Wn, sampai aht sendiri menerangkannya kepadamu."

Mereka yang berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat berikut ini:

23291. Alcu diberitatru dari Yatrya bnZiyad, ia berkata: Yahya bin Al
Malrlab menceritakan kepadaktr dari seseorang, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ubay bin Ka'b Al Anshari, mengenai firman Allall

-\;Q A.+ti{ "Janganlah komu menghulatm aht karena

kelupaanht..." ia berkata, "Tidak lupq tetapi ucapan inr

sebagai bantalran.'{26

efrfi tatwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

jangan kamu menghukumku karena aku telatr meninggalkan janjiku.

Mereka mengartikannya makna lafazh irg:lt dalam ayat ini dengan

tr Al Mawardi dalarn An-Nukot wa Al Uytn (31326), Al B4ghawi datrram Ma'alim
At-Taruil (31586), dan lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/l7l).
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meninggalkan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

23292. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Imaratr, dari Al
Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, -r; lrr J.+$ { iti "Janganlah kamu

menghuhtm aht kqena kelupaanht...." Ia berkata
"Maksudnya adalah, karena aku telatr melanggar janjiku.'/27

Penakwilan yang tepat tentang ayat tersebut adalah, Musa
meminta kepada orang alim tersebut agar tidak menghularmnya karena

lupa dengan janjinya, yaitu pertanyaannya kepada orang alim tentang

apa dan sebab perbuatannya. bukan karena sekadar bertanya, karena dia
ingat dengan janjinya. Itulah malcna hadits yang diriwayatkan dari

Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23293. Abu Kuraib menceritakan kepada karli, ia berkata: Yatrya bin
Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami daxi Amr bin Dinax, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Kab, dari Rasulullatr

SAW, mengenai firman AllalL -r*) q j.LS {
"Janganlah kamu menglruhtm aht korena kclupaanlat...."
Beliau bersabda, "Yangpertama kareno lulusa lrry'.*'

Takwit fiman AIIrh: tr 
"j 

i, ,#j 7j fo*, jangantah

hamu mcmbebani a*u dengon sesuolu hsulitan dalam urasanhu)

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn Q1526) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masb (3ll7l).
HR Al Bukhari dalam Tafsir Al Qt'ot (472q, Muslim dalam pembahasan
mengenai alfadha'il (170), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/5E6).

1n
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Yakni: Jangan kamu membebaniku dengan sesuatu yang berat

dalam urusanku dan jangan memperserrpit unrsanktr ke,padarru ketika

aku menemanimu

ooo

';i $ **,1 Ci Jli Jtr ivt 6n 6 tiL&- 61tr;:6

@6it):+
(Mal(o W dlniah kefiwty a; hinga tdl&lo kduarry a

beriwnp ilengm *or(mg 6wh rulroKhirkir
nrrlrrfurnnury o. lvhtsa bed<fltor'lvfmgapa l<mu kuuh iiwa

y arrg fur sih, kiwJ l<sena dio menhmth or drg lahf "
Sesnngguhnyalranu tclf,h nelakti<ut flntu yorrJg finmglor)

(Qr. AlIGhft [18]: 74)

Allah Ta'ala berfirman: Ialu berjalantah keduanya, hingga

tatkala keduanya berjumpa dengan seomng anak, Khidhir

membunuhnya. Musa pun berkata "Mengapa karnu bunuh jiwa yang

bersih?''

Terdapat perbedaan qira'at dalam ayat tersebut.

Mayoritas ahli q ir a' at Hijudan Batrsratr membacanya *J'dit
dl; . Urt r*yu adalah, yang suci dan tidak memitiki dosa, serta tidak

pemah berbuat dosa karena usianya yang masih kecil.

Ahli Kufah membacanya U;i r:,Jfn fvfanranva adalall yang

bertobat dan yang dianrpuni dosanya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

t" N"fi, tbu Amr dan Ibnu Katsir membacanya ifti dengan huruf aff

€t

I
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23294. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, '';$C; Lii\'.'Mrngopo knmu bunuh jtwa yang bersih, "
ia berkata, "Lafah z5tlt artnya yang bertobat.'/30

23295. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, JSl JG

'';I: Ci "Musa berkata, 'Mengapa kamu bunuh jiwa yang

bersih'." Ia berkata, "Lafa^ 'gt:jt "yang bersih" di sini

maksudnya adalah yang benobat.a3r

23296. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abdwrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami, ''rsj Cn :;i1
"Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih," ia berkata: Al
Hasan berkata, "Ma}sudnya adalatr yang bertobat." Seperti

inilah yang terdapat dalarn hadits Al Hasan dan Syatr, yaitu

dengan tulisan Yr).4"
23297. Aku diberitatru dari At Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman

Allall "';I) 6 "Jiwa yang bersih," ia berkat4 "Maksudnya
adalah yang bertobat.'/33

Ulama lainnya membacanya i$] tanpa nrmf aIy'
Lihat Hujjah Al Qira'ah (hal.'424), AI Mawardi dalam An-Nakat wa Al Uyun
(31329),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51172), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tanzil (3 I 587).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51172).
Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun (3R29).
Abdurrazzaq dalam afsir Q1339).
Ib,nu Al Jauzi dalaur ZadAl Masir(51172).

,130
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Riwayat yang meNrgatakan batrwa adalah jiwa suci

yang tidak memiliki dosa, adalah:

23298. Al Qasim menceritalon kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim

memberitahukan kepada kami, dia mendengar Sa'id bin Jubair

berkata "Khidhir menemukan anak-anak yang sedang

bermain, kemudian dia mengambil salatr seorang anak yang

manis, lalu ditelentangkan dan disembelih dengan pisau.

Ia berkata: Watnb bin Sulaiman memberitahukan kepadaku dari

Syu'aib Al Jaba'i, ia berkata, "Nam.a anak kecil yang disembelih

Khidhir tersebut adatah Jistr."

Firman Allalt, t$15; {ili JG "Musa berkata, 'Mengapa kamu

bunuhjiwayang bersih'," ma}sudnya adalah, yang zuci.

Ibnu Abbas membacanya a:fi t p"tti perkataanmtr, Si, yuito

yang bersih.a3a

Sebagian ahli bahasa Kufah berpendapat bahwa lafazlr-'ft:i'
dengan 1$r msmiliki satu makna, seperti i-{rri ?,il'. Maknanya

yaitu" yang tidak pemah berbuat dosaa3s Itutatt y*g ttp"t menurut

pendapatktl karena aku tidak mendapatkan ada perbedaan makna

dalam percakapan orang Arab. Jika hal tersebut demikian, maka dengan

qira'at mana saja orang itu membacq bacaannya dianggap benar,

karena keduanya merupakan bacaan yang masyhur dan satu makna.

Ibnu Abi Hatim dalarn afsir (7D378), Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al Uyun

(31329),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51173), se,mua riwayat tersebut

tanpa menyebutkan nama anak kecil tersebut, dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun

Ini juga pendapat Sa'id bin Jubair, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim
dalam tafsir (7n378), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (31329), dut
merupakan pendapat Abu Amr bin Ata, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (51173).
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Takrril fiman Atlah: ,#**, (Bahan hareno dia membunuh
orang lain?)

Yakni: Bukan dengan qishoh pemb.nuhan, karena orang yang
membtmuh jiwa yang diberhak dibunub, harus dibmuh sebagai
gantinya

Takrrit firman Altah: fJ fr; JL'-ri (Sesungguhnya kanu
telah melahuhan suatu yarrg munghar)

Yakni: Kamu telah melakukan suatu kem,ngkaran dan
perbuatan yang tidah pernah terjadi.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23299. Bisyr menceritakan kepada lelni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada lgmi, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada l€rd dari eatadah, mengenai firman Allart q 'i
K qi "Sesunggufurya kamu telah melahtkan suatu yang
mungko," ia berkat4 "An-mtb (mungkar) lebih datrsyat
daripada al inr (kesalahan yang berat).,/36

ooo

# & i;{u .iLJr; @ f;; :;'dF; j 6+11,fi 5 SA

@fr;;5 uefi'S#>$tu;
"Khidhirtrr|.rfrr' 'Bukrali<ahililahlsulcarrrrl<or.l<epadarw,

fuhwasesuagguhaya ,@rrudilak alwr dary safur
belrwwlcu?' Ivhrso brda,' Jikr ab futmrya brydenu

Al Mawardi dal"n A*Nuha wa Al uw, e?3o) dm Al Baghawi dalam
Ma'alim a-Tozil Q I 5t7).
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tertmry seslz,rltu seslu,df,h (r<ali) inL mnko jatg@l,lohl<a{rru
mempboleril<f,rJalcunwnyettairnasres'mgulmyollvarrnu*dahfi:'ffitru,M@'"

Allah ra,ata berfirman: (;; {; A;:3 j Jiy;fi .flf itt
"Khidhir berkata, 'Bukankal, sudah ArfuA-n kcpadamu, balrua
sesungguhnya lamu tidak akan dapat sabo bersamoht'?" Maksudnya
adalab terhadap apa yang kamu lihat dari perbuatankq yang kamu
tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut.

Firman AllalL 63:, $; ti iiiiV o\JV "M*o bertratq 'Jtka

alu bertanya kcpdamu tentang sesuatu sesudoh (fuli) ini'."
Maksudnya adalatr setelah yang ini. dn#>$ "Maka janganlah kamu
memperbolehkan aht menyertaima " I\rlaksudnya adalah, pisahkanlatr

aku, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menemanimu €; UL;i i
{rL "sesungguhnya komu sudah cuhtp memberikan udzur Wdahl"
Maksudnya adalall kamu telah ctrlup memberikan udzur dalam
urusanku"

Terdapat perbedaan pendapat dalam qira'at ayat tersebtrt.

tvlayoritas ahh qira'at Madinah memUacanya JJi,
dengan fatlah pada hmf lam dan dlwwr?oh pada huruf
t alhfif padahuruf n zn. 

437

137 NaIi membacanya rill gti ir, dengan dhammah pada huruf dat dan tahhlif
pada huruf rrun. Abu Bakir m6mbacanya dengan isymam pada huruf dal dan
tal;hfif padahuruf nzn. Ulama lainnya membacanya .rill dengan dhammah padq
huruf dal dan tasydid pada huruf nun. Abu Bakar dari Ashim membaca g.rl
dengan dhammah pada huruf laz dan suhtn pada huruf dal.
Lihat Hgjah Al Qira'at (hal. 4t7), At-Taisir fi Qira'at As-iab'(hal. I l8), dan
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51174).

.,t

+,1 u
dal, sefia
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Mayoritas ahli qira'at Kufah dan Bashrah membacanya dengan

fattah pada huruf lam dan dlwnmah pada huruf dal, *rla tasydid pada

hunrf zam.

Sebagian atrli Kufah menrbacanya dengan isynam pada huruf

lam yatg drdlunmah dan flhm pada huruf dal, ssrta meringankan

huruf zaor.

Mereka yang men-tasydid-bnhuruf nuz seakan-akan menjaga

huruf mn yang berada pada lafhzh 336 sehmat dad harakat, karena

aslinya adalah suhn. Jil€ tidak driasydid-kar\ maka akan

aiUrata*an, sebagaimana mereka memberlakukan padalafazh q d*
,f jiy,^ dr-idhafah-kan kepada lafazh yang menrmju*kan kinayah

tentang pembicar4 seperti u1 aan u!. Seaangka" yang men-tal&fif-

kannya berpendapat batrwa yang menunjukkan kinayah tentang

pembicara ketika huruf ya berharakat kasrah itu berdiri sendiri, tidak

hrsama huruf nun.Kemudran mereka memberlakukan kaidah itu pada

lafazh bfi aan yang lain, sebagaimana yang berlaku dalam perkataan

mereka

Pendapat yang b€nar menunrt lralrli adalah, keduanya

merupakan bahasa yang fasilL dan keduanya dipakai oleh semua atrli

qira'at. Oleh karena itu, diperbolehkan membacanya dengan kedua

bacaan tersebut. Hanya saja, bacaan yang lebih aktr senangi adalah yang

mem-fohah-kan hunrf lam, mendlwmmah'kan huruf dal, dat men'

ta$rdid-la^hunrf nzn. Itu karena dua alasan:

P ertana: Lebih masyhur.

Kedtn: Mtrhammad bin Nafi Al Baslri meriwayatkan

sebagaimana berikut:

23300. Umalyah bin Khalid menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abu Jariyah Al Abdi menceritakan kepada l€mi dari Abi

Ishaq, dad Sadi bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin
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Kab, bahwa Nabi Muhammad SAW mernbacanya 'U '.li6.ii
fp,;ndengan tasydid.ass

23301. AMullah bin Abi Ziyad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Haiiaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari

Hamzah Az-Ziyad, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, dari Ubay bin Kab, dari Nabi SAW, riwayat yang

serupa

Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW membaca ayat ini dan

bersaMa, ,i"i lt # ,*A'] "Nabi Allah Mrua merasa

molu.'439

23302. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Badal bin Al Muhbir menceritakan kepada kami, ia

berkala: Ibad bin Rasyid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami, mengenai firman

A[alL si $ n,$'s'd"*, >iL6jJ. i{} &,ii{v ;;yiu " tura

aht bertarrya kepafumu tentang sesuatu sesudah (lali) ini,

malra janganlah kamu memperbolehkan aht menyertaimu,

sesungguhrrya kunu sudah cuhtp memberikan udzur padaht,"

ia berkata "Rasulullah SAW *o:**. ,;tl tl',H. *irl
ri{tb 'Nabiytllah Musa meraso malu pada saat itu'.

23303. AMullah bin Abi Ziyad menceritakan kepadakq ia berkata:

Hajjaj bin Muhammal menceritakan kepada kami dari

Hamzah Az-Ziyad, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, dari Ubay bin Kab, ia berkata 'Nabi SAW jika

tlSt

1t9

HR Muslim dalam pembahasan mengenai al fadha'il (173) dan Abu Daud
dalern As$unnahQ98\.
Tidak karni temukan hadis dengan maton seperti ini di antara literatur yang

kami miliki. Di dalam manuskrip tercatat [,iir ,"lr]ir], dan yang karni tetapkm
di sini berasal dari manuskrip yang lain.
Ibid
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disebut di hadapannya nama seseorzmg, kemudian Nabi SAW

mendoakanny4 maka beliau memulai dengan mendoakan

untuk dirinya. Pada suatu hari beliau bersabda, g;i llr'z;>1

:f c uJilrbt :JE $t'*h;l H6 yb e 4 i,ei,,lti'rp 
;:n 'u -€,$J. n ,t;yU ,I thttii.' 'sriogi rahmat Atlah

tercurah kepada Hta dan kepada Musa, kalau saja ia tetap

tinggal bersama salwbatrrya itu (Khidhir), niscaya akan

mengetahui keonelwn itu, namtm beliau terbwu mengatakan,

"Jika aht bertanya kcpadamu tentang sesuatu sesudah (kali)

ini, maka janganlah kamu memperbolehlan aht menyertaimu,

kamu sudah cuhtp memberilcqn udzur

padaht".' Dengan taqdid.'#r

ooo

,.:J,;;Ai';*S,Atfi trr(# jf,TflTtyts-tfi ;:(l

)4" Li*i a4 fie irca,Tr;s r;6r+ Q+t,!. t
@Fl

"lvfala l<ehnnya bqialm; hingo tatl<alf, l<edwrrya sampai
ke$aAn Peafunuk ilatu regd, msela minta dijamtlnpada
penfufuk negeri ia.t tctapi Mfuduk negcri itu iidak rructu

murjarrumqelca,l<emdiml<cduanyanenfupatl<andalanJ
negsri iar ilhding rumah ycnglwrnpir roboh, makaKhidhir
mercgakkmt dhding itu. Ivhtsafuliu;rta, 'Jil,alf,u l<flnw matt,

nislc;cyalrlrlfiw nwtgan$il upah unutk itu'."
(Qs. Al IGhft [18]: 77)

'r'r HR. Muslim dalam pembahasan mengenai al fadha'il (172) dan Al Baghawi
dtlam Ma'alim At-Tonzil (31588).
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Allah Ta'ala berfirman: Musa dan orang alim itu lalu berjalan"
t*tt:Uiy; jftTSTtV1* "Hingga tatkala kcduonya sampai t epada
penduduk suatu rugeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri
ittt," dari makanan, tetapi mereka tidak mau memberikan makan

kepada keduanya.

Takwilfi manAltah:,fi-;\U$t"t2;tjl:t;#-t\5.G
(Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjontu mcrelca, kemudian

keduonya mendapotlcan dolarn negeri ilu dinding rumah yang hampir
roboh)

Ia berkata: Keduanya mendapatkan di desa tersebut sebuah

tembok yang tmmpir runtuh.

Dilotakan: jti.rlt ,t:ziiljika roboh dan runtuh. Terrrasuk juga

perkataan €j*1, ',"q, yainr janrh dan bergeser dari terrparnya,

seperti perkataan Dar-Rimah beri*ut ini:

ry ,t'r:$ ,-ttEJk';lu
"Jatuh seprti jatultnya bintoryyang ltrus.'&2

Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, bahwa dia membacanya

ew-'olul
Al<an tetapi jika dibaca dengan qira'at tersebut ahli tal$,il

berbeda pendapat tentang maknanya

Ahli Bashratr mengatakan bahwa najazd* ,fUii-yakni terlepas

dari aslinya dan pecah. Kedudukannya seperti perkataan 'rpt c.:etrly3fl:

Tanggal maksudnya adalah gtgrnya telah tanggal dari aslinya.

Dikatakan: *, ,*g lrri maksudnya adalalt, penghuninya

tidak berkumpul.

42 lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51176).
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Sebagian ahli Kufah bahwa lafazh €q!,
maksudnya adatah pecalran merranjang yang berada di dalam sumur

atau pada gigi seswrang.

Dikdakan : tEL|*ui1fi 3itca pecatr memanjang.

Ada yang mengatakan bahwa desa tersebut adalah Al Ubullah.
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23304. Al Husain bin Muharrmad Adz-Dzari' menceritakan

kepadaku, ia berkata: Umran bin Al Mu'tamir (pemilik Al
Karabisi) menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad Abu
Shalih menceritakan kepada kami dari Mrfiammad bin Siri&
ia berkata "Hati-hatilah dengan Ubullah, karena tidak sedikit

orang yang mendatangi desa tersebut kecuali pulang dengan

putus asa" Maksudnya adalah, desa yang tidak mau menjamu

keduany4 dan desa tersebut adalah bumi Allah yang paling
jautr dari langt (ratrmat-Nya).43

23305. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada l€mi dari Qatadatr, mengenai

firman Allah, ];r ff, Til $ V (t);f, "Maka kcduanya

berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada pendu&tk

stntu negeri." Ia berkata, "Allah berfirman, G\ ,4; li$
'Niscaya lcomu mengonbil upah untuk itu'."

Ia berkata, *Itulah sejelek-jelek desa, tidak mau menjamu

tarnrmya dan tidak memberikan hak musafir.'#

Ahli bahasa berbeda pendapat tentang fimran Allalt 't:l '1, ;
a '-o.
alet _.

u3
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Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir QD356), Al Baghawi dalaar Ma'alim At-Tanzil
(3/5t8), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51177).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Teail (31589).
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Ahli Bashrah berpendapat bahwa tembok dan barang yang mati

tidak memiliki kehendak, narrurn jika keadaannya memang telatr usang

dan mau roboh, maka itutah yang dimaksud dengan kehendaknya.

Seperti perkataan orang Arab kepada omng lain:45

,r" c.l'-ot 1... t t.-l ,

F q o.v: f *e-rt :,t e) 1v git *t
"Anak panah itu menuju dada Abu Bua dm enggan melukai

(Jqail.'46

Ada yang berpendapat batrwa Allatr berbicara dengan satu kaum

itu sesuai akalnya.

Dikatakan: Itu karena ketika akan robotU boleh dikatakan
a '-c.
lbt,r-.

ir( t,;

Juga yang semisal, ojr6i'eb::"Jt it3 aan perkataan mereka,

eA,1?1is0 it.
Sebagian ahliKufah berperdapat bahwa itu termasuk firrkataarr

orarrg Arab, Lt;- bi Jij ]tr"l, yang artinya dinding tersebut akan

runhrh.

Contoh yang lain adalah syair berikut ini:{?

gr:-1 aki |c*r;3,-tr.rii L1

"WaHu itu mengelilingi orang-oranght Wdo masa semua menghendaki

keboiknn'ilt

Al Harits sebagaimana disebutkan oleh Abu llbaidah dalam Majaz Al Qar'an
(r/410).
Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qw'an (1/410), Ibnu Qutaibah dalam Ta'wil
Musykil Al Atsor (hal. 100), dan Al Mawardi drJian AwNukat wa Al Uyn
(3t33r).
Ia adalah Hasan bin Tsabit.
Lihat bait syair tersebut daJrln Ad-Diwan (ll5l7) fu, Slavahid Al Kasysyaf
(88), Al Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (6116), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (51176).

u7
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Serta perkataan berikut ini:

J4 r* \ r;,s:.rt ti,*'Jt fu
"Unta itu mengadu kcpadafu kareno jauhnya perjalanan, maka alat

latalran, 'Bersaborlah, dan sabor itu lebih baih dan kita semua sedang

diuji'.'Aon

Dikatakan: Sebenamya unta itu tidak pernah mengeluh, tetapi
dianggap berbicarq karena seandainya dia berbicara maka dia akan

berkata s€eerti itu. Begitu juga perkataan Antarah berilart ini:

Ft 2h,)tt<*,:t :+rat eti"r')tt
"Dan fudafu terhuyung kctiko dadanya terkenapanahmusuh,

ia mengadu kcrydafu dengan airmata don ringkikan'Aso

Begrtu juga firman AllalL i ,'ait ;"; * 'tS- tlij "sesudah

amoah Musa menjadi reda-" (Qs. Al A'raaf [7]: 154) Maratr itu
sehoarnya tidak dianU akan tetapi yang diam adalah pelalaurya.

Maknanya adalah tenang.

Begitu juga firman AllalL ';cl, {* ti$ ".apabila telah tetap
perintah perang." (Qs. Muhammad pfi: 2l) yang bertekad adalatr

orangnya.

Al Farra dalamMa'ani Al Qur'anQls4),Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'ot
(l/303), Al Qurthubi dalam tafsir (91153), dan Sibawaih dalan Al Kitab (tlt62).
Bait ini merupakan potongan dari mu'allaqatnya yang mashur. Redaksi awal
syairnya yaitu:

ei g,r:tte'V'yit f? c.)r;tu,s,6,yi

*b1# ):tv?,f:t ,#,:dur'dib jr:t$-

Redaksi bait syair tersebut dalam mu'allaqat yaitrr:

:q.6, €: iii:ri
Lihat Ad-Diwor (hal. 30) dan Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrar Al Wajiz
(3ts34).

u9
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Ada pula yang hpendapat bahwa ini merupakan perkataan

omng Arab yang pating fasih.

Mereka b€rkat4 'Maksud lafazh ,r.rq.ir adalah condongnya,

sebagaimana ucapan Nabi SAW, tt#)ti artl \.ast Sedangkan yang

dimaksud adalah dua api tersebut, setiap dari mereka berada pada

tempat masing-masing. Seandainya manusia berdiri di tempatrya, maka

yang lain akan melihat dari dekat."

Seperti firman Allah tentang berhata, { {r 6fiLi';A #;'oiA " Dan lamu melihat berlwla-berlula itu memandang kcpadamu

sedanglwn mereka sebenornlntidakmelilat. " (Qs.Al A'raaf F]: 198)

Orang Arab mengatakan y tt jl fu cstit yang artinya

adatab rumahku melihat ke nrmah fular, sedangkan maksudnya adalah,

nrrrahnya berdekatan- Kemudian mengambil saksi dengan perkataan

Dzi- Rimmah ketika menyifati nrmah atau kolam:

,.fr\!u'tltk i
" Hampir-hompir saj a ia binas a.' 452

Penyair menyifati bahwa rumah itu gelisalL sedangkan

mahanya adalah, nunah itu telah berubatr karena rusak.453

HR At-Tirmidzi dalam perrbahasan mengenai sirah (160/.), Abu Daud dalag
pembahasan mc,ngenai jihad (2645), Al Baihaqi dalam As-Sanan (8/l3l), dan

Atr-Thabrani doJram Al Kabir Q1434).
Bait ini menrpakan potongan syair panjang yang redaksi awalnya yainr:

.*lr a{ ',tio tj *ju J{J/t o.it ,y.:
);'t,)" t ai 4'ri'ir il; ,*71't'i

Rcdatsi dalam,li- Di an Yrrrtn:

* l-* q.;tb 'fru.1ti,:l*V
Maha lafazh rpt adalah pergi dan tsrputus. LhttAd-Diwan (hal. l7l).
Ibnu Athiyah d^la;rl.Al Mrturu Al VqizQls33,534).
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Pendapat kami dalam hal itu adalab Allah dengan sifat
kelembutan-Nya meqjadikan Al eur'an sebagai rahmat di antara
hamba-Nya agar satu sarna lain menerangkan makna yang terpendam,
yang tidak mampu dilihat oleh mata orang Arab juga telah memahami
rnakna perkataan: as

'JrrJ o\ri ti1r"fir * 6r;6 lrdq ,g
"Dalon kcadaot, gelisah dia menggerengkan';*; seperti pedang

lnng bergerak kctika akan dilrunw.'Ass

Sesuahr yang strdah 6i66[ltrmi bahwa kapak tidak memiliki
perasaan seperti perasaan manusia, akan tetapi kapak itu disifati
memiliki keinginan. Hal ini juga bisa dipaharni dari perkataan syair
berilart ini:

9 ":jt iW-: + SW .,, it:.1ir JrL t;lt J+ J:^t
" seperti reruntulun **r* O*O yang bersih, rrrri, orang
mielewatinya don sesekali tertahon oleh tanah yong basah. "456

Dia tidak bermaksud batrwa tanah berbicarq akan tetapi
malsudnya adalalL dia menjadi gempal oleh siraman aiq sehingga
mencegatr dari longsor. Jadi, ketika dia mencegah dari longsor tersebut,
ibaratrya seperti orang yang punya mulut yang melarang sesuafu, maka
dia tidak akan runtuh. Begitu juga dengan firman Allall i $j_St.^,
.r;-t.hh diketahui batrwa maknanya adalah, hampir-hampir jatuh

atau nrrhrh. Akan tetapi Allah berbicara dalarn Al eur'an ini sesuai

1A

155

Dia adalah Ar-Ra'i An-Numairi, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zujaj dalam
Ma'ani Al Qur' an Q /306).
Bait vair dari qasidah lamiyah-nyayang masyhur, yang menyifati unta, bahwa
ia kebingungan di tengah sahara yang lu r-, hingga trampir-trampir tidak mampu
berdiri tegak. Lihat Az-Z-vjaj dalam Ma, ani At eur' an e /306 ).'
ryj+ artinya runtuh 4an jatuh. 

^rrir 
ndays segunduk pasir yang bersih.

Lihil. Lisor Al Arab (entri: $ d-.jti.
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dengan lisan yang menerima *ahyu, sehingga mereka telah mematrami
makna tersebu! meskipun maknanya tidak dapat dipatrami oleh mereka
yang bodoh dan buta.

Talrwil fiman Altah: itct (Maha Khidhh menegakkan
dkding itu)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkat4 ..Dia

menghancurkannya, kemudian duduk mernbangunnya kembali..
Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23306. Ibnu Htrmaid menceritakan hd itu kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Imaratr, dari Al
Hakam bin Uyainatr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abba*.457

Ada yang berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

23307. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin
Jygytmengenai firman Allah, ;{;_6 ij_it+ Qr{.;
,:;Gft "Kemudian keduanya mendapatlai dalam negeri itu
dinding rumah yang lwmpir roboh, maka Khidhir menegaklcan

dinding itu," ia berkata" "Dia kemudian mengangkat tembok
itu dengan tangannya sehingga menjadi tegak kembali.'/s8

Ibnu Athiyah dalart Al Muhqrar Al Wajb (3639, Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Tanzil (31589), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51177).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsfu QfX79), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz Q/534), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/331), Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil (3/589), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(sn77).

457

458
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Penakwilan yang benar tentang ayat tersebut adalah, Allalt

memberitatrukan bahwa Musa dan satrabatrya menemukan tembok

yang mau nrrtutr, talu satrabat Musa menegakkannya. Makranya

adalatr, meluruskan tembok yang condong sehingga kembali tegak.

Boteh juga bermakra, membangunnya kembali setelatr dihancurkan.

Atau mengangkat bagran yang mau runtuh tersebut dengan tangannya'

kemudian dia menjadi seimbang dengan izin Allah. Kelembutan-Nya

telah menghilangkan kecondongannya. Tidak ada dalil yang jelas yang

mengatakan bahwamaknanya adalatl salatr satu dari maknatersebut.

Takwil firmen Altah: *1 ,5; L'ri! e4 tr X Musa
berkata, nfikalau kanu mat4 niscaya komu mengombil upah untuk

ituu)

Allah berfirman: Musa berl<ata kepada kawannya, *Jika kamu

mau maka jrngan kamu tegat&an tembok itu hingga mereka

memberikan upah atas kerjamu"

Sebagian berpen{apat bahwa yang dimaksud upah oleh Musa

dalam perkataannya, *1$"1:S&1*gb Mmpai mereka mau

mempersilakan, karena mereka enggan menjamu kita

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah balasan

dan pengganti, karena telah menegalftan kembali tembok yang miring

tersebut.ase

Terdapat perbedaan qira'at dalam firman AllalL 333JeD I
#r1;

tvlayoritas ahli Kufah dan lvladinah membacanya lciiefl'r;.;.'i
f;t yderyn wazerirkii dari illr.

rse 4l Baghawi dalam Ma'alim At-ToEil Ql5t9).
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Atrli Bashratr membacanya Vt ,tt 'ct'i; 'ra$ 'j dengan

meringankan humf ta dar merry-kasrah il"-f iho'.a@ asmya yatu
tkfu hanya saja mereka menjadikan huruf fa seakan-akan dari asli
kalim$, karena menunrt mereka ayat tersebut wazan-nya seperti ii|
$ts'rli;,irk 3yj.

Menunrt riwayat bahasa tersebut adalah batrasa Hudzail.

Sebagian syair mengatakan:a6l

opritbilt ,r";ik i:"t t:; ,.-* ,ti JL) '.J,j r3:)

"Don k dr* i** *"riniau, bekos pado ruaro ,rri htdo tersebut

seperti tempd tehr yang akmr keluu.'A@

Pendapat yang tepat menuruitku adalalL keduanya merupakan

bahasa yang ma'ruf dalarn bahasa Arab, serta memiliki makna yang

sama. Oleh karena ifit, qira'at numa saja yang di$makan, bacaannya

dianggap benar. Hanya saja, {s memilih bacaan yang men-tasydid-lanr
huruf ta dengan wcaan iiCI karena lebih fasih dan lebih masyhur,

serta lebih banyak dipakai dalam Arab.

ooo

Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya 'ct:Jrfitt dengan meringanlon hururf ,a'
q^kqnohpadahuruf &ia. Hujiahmereka adata[l;itni berasal dari lafazh 

-.i1,

tJ&S .L*ri dan huruf ra $ sini sebagai fa' f il, s€perti lafazh$- iI. Ulama y.ang
lain m6mbacanya tufut dengan fdhah pada hgnrf kha, de1,g,ff wazan j$t.
Lihat Hujjah Al Qira'at (haL A5,426).
Dia adalah Al Mumazziq Al AbdL dan namanyaadalah Syas binNahar, seoraDg
penyair Jahiliyah kuno. Lihat biografinya dalam l.gr.Syi'r wa Aqt-Syu'oa' (hal.
236).
Abu Ubaidah dalarn Majaz Al Qur'an (ll4ll) daa Jamhoah Aruab Al Arab
(2/6), sefia Ibnu Athiyah dalam Al luluhsrs Al Wajiz Q1534).
Mengenai makna tijf, Ibnu Manz.hur berlrat4 "seperti piiakan kaki pada
keledai ftetika hendak mengendarainya), yaitu tempat orang yang menaiki
keledai meletaklcan kakinya ketika hendak mengendarainya."
LafazharlrAr Afii€ urtioyp tempat bertelur. GArl rlj.rtioy" bekas gesekan
di sampinf uita. Lafazn ojuJt artinya waktu keluamydtelur.

6l
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@ fitr;t €s iY **.,;i;3f i6c;3v):il3tl
"Ktidhir bql<ata" 'Inilah perpi:;alwn dntnrd alcu dengan

l<arru; aku al<frr. metrtcritahim. l<epddfrnw a$tmt
pabnmn yangl<flntu ddak dapat sabar

tn'hadagnuya'.' (Qs. AlIGhff [18]: 78)

Allah Ta'alaberfirman: Satrabat Musa berkata kepada ft{** J
# ,l; A3 ij4 "Jikalau kmiru mant, niscrya kamu mengambil

upah untuk itu.". I.afazlr, '#"1 ,;e iitli maksudnya adalah, pemisatr

antara aku dan lcamu. Wah ifir.r*oratyu adalab aktr akan

memberitalrukan kepadamu. W # F i U +*, "Tuiuan

perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dopat sabm terhadapnya."

Maksudnya adalab penahrilan dari perbuatanku, yang kamu tidak

mampu benabar untuk bertanya dan selalu mengingkari perbuatan itu.

Allohu a'lam.

ooo

i,(:r.i,J'6LJ6fi cel:;-'ud)3-693'.^r?fi A
@(:r-#'g3XrW i"si

"Aihptmbahteraituadolahl<*2urryamotcng-onmgmislcin
y orrtg bel<eria di lrut, ilfil aku Wadum mqusaliloun baltera

ifntr l<arena ilihdaDm nsela ada xorang raja yarrg
nrlrartpas frq-tia7baltera' (Qs. Al IGhff [18]: 79)

Khidhir berkaa: Aku melakukan hal tersebut (melubangi

peratru) karena kapal tersebut milik orang miskin. '62'j6;!l\itJ3-

-
l-]19-l-
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ztl
lra) "Yang bekerja di laut, don aht bertujun merusakkon bahtera itu,"
yatmi dengan lubang yang akrr buat.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23308. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
mengenai firman Allah, fk: '6 L;t "Dlon'oh, bertujuan
merusakkan bahtera itu," iaberkata *Maksudnya adalah, aku

lubangi perahu tersebut.'#3

23309. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayatyang serupa.

23310. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj meneeritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Takwil lirrman Allah:
mereha ada seorang rajo)

(Karena di hadapan

Yakni: Di depan mereka ada seorang raja

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23311. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitatlrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar merrberitahukan kepada kami dari Qatadatr, mengenai

firman Allab W iXgt "Knena di hadapan mereka ada

seor(mg raja," dia berkata" 'Makzudnya adalah di depannya

Apakah kamu tidak tatru bahwa AIIah berfirman, ,iAAfir e

w i:t''ort

6' Mujatrid dalam afsir (hal. 450) dan Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir QD37g).
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'Di hadapan mereka ada Jahanam'. (Qs. Al Jaatsiyah [45]:
l0) Maksudnya adalah berada di depan mereka.'{fl

23312. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah ia berkata: Bacaan tersebut adalah,

t*t z;+,1'Y ,9'*U-+ ;d;1 ue ldan tetah diriwayatkan

dari ibn'u Uyainatr, dari A;r, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, bahwa dia membaca ayat tersebu! Y nott o€ t.tes

Abu Ja'far berkata: Sebagian ahli batrasa ada yang

menjadikan lafazh it;t adalah termasuk huruf adhdad (yang

mentrqiukftan berlawanan) dan menyangka bahwa maknanya adalatl

bisa di depan atau di betakang. Mercka berdalil dengan syair berilut
ini:6

gtrji>,att,4 ;.:i,: ,*G, * ottT;.-o'i:
";* bani Muvttot mengltuaplran pendengaran dan kctaatanlat,

s"idangkan bani Tamim di belakoryfu dan grun sahara di
belokanght?'fi1

Maknanya adalah, di depannya Mereka lalai dengan makna

yang tepat dalam hal ini. Al<an tetapi, dilotakan :-q *r.tll y*g
maknanya, dia depanku" karena kamu di belakangnya, sedangkan kamu

mengejarnya sebagaimana dia mengejarmu. Jadi, l<arena dia tadi

mengejarmu, maka seakan-akan dia di betakangmu dan kamu di
depannya.

Abdunazzaq dalam taftir Q1340), Abu ubaidah daJram Maiu Al Qtr'ot
(ll4l2), dan Al Farra dalamMa'oi Al Qu'ot(U157).
HR Al Hakim d^lam Al M.staba* Q1574), Al Baghawi dttxn tuIa'alim At-
Taruil Ql59O), s€rta Abu Ja'frr An-Nahhas dd*n Ma'ani Al Qtr'u QD76),
dan ini buk n cara baca yang matawdb.
Dh adalah Siwar bin Madhrab.
Abu Ubaidah dilam Majo Al Qw'or$lal2).
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Ahli batrasa Kufah tidak membolehkan batrwa ef-S- $. S*jt
maknanya adatalt dia di belakangku Tidak boleh juga jika dia di

belakangmu dikatakan dia di depanku Akan tetapi latazh itu
dibolehkan jika menunjukkan wakm benrpa hari atau zilnar5 seperti

perkataan 1i-.r3 "ti lYis atau 1i-.r3 '; $f*n- '#.karena kamu di
belakangnya. Jadi, lafazh itu boleh digunakan karena merupakan

sesuatu yang datang, seakan-akan jika dia mengejarmq maka dia jadi
berada di belakangmu. Oleh sebab itq maknanya boleh dari dua

arah.468

Penalrwilan liman Allah: CL'# il rlU (Yang rneramput
tiapriap bahterQ

Ada yang berkata, "Apa faedah lubmg yang dibuat oleh orang

alim pada kapal yang dia turnpangi t€rsebrfi bagi pemilik yq karena

meskipun ada lubangnyq raja i1g akan mengambil kapal secara

keselunrhan, baik yang rusak maupm yang utuh? Apakatr alasan lubang

yang dia bikin adalah karena di belakang mereka ada seorang raja yang

merampas semua peratru?"

Jawabannya adalall "Makna ayat tersebut yaitu" raja tersebut

merampas kapal yang baik dan membiarkan kapal yang rusak, tidak
mengarnbil semua kapal.'

Jika dia berkat4 *Apa dalil yang menunjukkan batrwa

demikian?"

Dikatakan, "Jawabanya adatah firman Allah, #'6 \iU 'O*
aht bertujuan merusaklran bahtera itu'. Jelas dari ayat ini bahwa dia

ingin merusak kupal itu, karena yang rusak tidak akan diambil oleh raja.

Jadi, mal<nanya bisa dikatakan, dihadapan mereka ada seorang ruja

6t Al Farra dalam Ma'oi Al Qw'an Qll57).
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yang merampas semua perahu yang tidak ada kerusakannya. Dalam

sebagran qira' at bacaannya de,mikian."

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23313. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AHunaz.zaq memberitahtrkan kepada lolni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan ke'pada kami dari Qatadatr, dia

berkata: Pada tulisan Ibnu Mas'ud redaksinya yutu'n{tqy o'i.i

6 xlv'y,9'ill;-|:ts.@
23314. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada [@mi, ia berkata Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Dinar, dari Al

Hakam bin Uyainah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Dalam qira'atbapakku adalah'F'bU- { p't[: b'&i

#'r;SV z*) *Y*rena di hadapan mereka ada seorang raja

y*g -"tu;pL tiaptrap bahtera yang bagus.'/7o

23315. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

Ep44 9u4-b.rll JXgj, mengenai firman Allah, i;Vtitg!i{6ii&
'Jb i;4. 'g 

3X, A$l$b i4 S ';dil- 6$ 'xorena di hadopan meieka ada

seorang raja yang merarnry tiap-tiap balxera," ia berkata,

"Maksudnya adalah, jika raja dan pengikutrya itu

meninggalkan perahu merek4 maka mereka dapat

memperbaikinya kembali dengan menambal dan mengecatrya

menggrrnakan ter, lalu mereka dapat memakainya lagi."

Abdurazzaq dalam afsir (2t340r, Az-Zamakhsfri dalam /lI Kasysyaf Ql74l\,
drn Al Mawardi dadrum A*Nalcat wa Al Uyur (3433).
Ibnu Katsir dalam ta6ir (9/175).
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Ibnu Jrraij berkata: Wahab bin Sulaiman memberitatrukan

kepada kami dari Spaib Al Juba!, bahwa nama raja yang

merampas semuakryal tersebut adalah Hadad bin Badad.47l

ooo

@fiUr6l4irj-6s$i*i99,i6'b3';i,fiie?)
@b;NifiUW%tfi)iJ6;*,

"Darr adary mak iat mala kcfut orarJg annya odalah

oruJg-orang nntl<min" dffirfunrildwwuir bahwa dia al@r.

l<e&to orutg tltff.yd iatkcpadf,le,sesatan dmt

l<elaf iran.Danl<anJimenshendak,j,supayaTultmtnqel<n
nenganti bagi nnela ilengan ffiak lain yang lebih boik

l<ervlcio'ltuyo dsri analnyo itu dur lebih dalan l<asih

wy angrJy a (kepada ibu baPlary a) .'
(Qs. Al IGhft [18]: 80.81)

Allah Ta'ala berfirman: Anak muda tersebut adalah lofir,
sedangkan kedua orang tuanya mukmin. IGmi tahu dia akan

mendorong orang tuanya untuk kafir. Memalingkan keduany4 sehingga

menjadi r;rfii, t f.f* dan lefir kepadaAllah.

Pe,ndapat kami mengenai bal ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafsir. Dan memang telah disebulkan dalam sebagian cara

baca (qira'at), yakni dengan bacaan Utf b(l i)at ,l?t.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

'7t Al Mawardi dalam A*Nulrr wa Al Uytn QR33), At Bagbawi dalam Ma'alim
At-Taruil (31590), dm Ibnu Katsir dalam tafth (9/175).



23316. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdwrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, ia

berkata, "Dalam bacaan bapakku adala6r}ri ir33 i>Utr l?:a*
kedua orans hranya mukmin.',i(: UWC|3 l:ibi-;\L''fi
$ ;jV 'Dan kami menghendaki, supcrya Tuhan mereka

mengganti bagi mereka dengan atuk lain yang lebih baik

lcesuciannya dari analmln itu dan lebih dalam lcasih

scyangryn (kcryda ibu bapabtya)'.' 472

23317. Bisyr menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l@ni dari Qafadalt mengenai firman AllalL ';tli6:
;**i'r(;j 6K "fun ada7nm anak itu mal@ kc&n orang

tuonya adalah orang-orang rrulonin. " Dalam sebagran qira'at
dinyatakan, r:l'C orili. eaaprrn {pan +Lh, 

-#di 
dalam

mustrhaf AMullah disebutkan gi tlW 6i rt 'O$ gsi.ttt

23318. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Jabar

bin Abbas Al Hamdani menceritakan kepadaku dari Abu

Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin

IGb, bahwa Rasutullah Uersabda" #g gA rid qt:iX iy$r
0.g g "Arrak muda ymg dibunuh oleh Kidhir dicipnlan
tiOos;i seorang ycmg kortr Wda hui ia diciptaka n.'A1a

SrrohAlKchf

Abdurrazzaq dalam taftir @340) dan Ibnu Abi llatim dalam ta6ir (712380).

Al Farra dalam Ma'ori Al Qtr'ot Qll57), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

QD38O), dan Ibnu Athiyah dalam Al lv{ulwrt Al Waiiz Q1536).
HR Muslim dalam pembahasan mengenai al qadu (29) Abu Daud dalam ls-
Stnnah (4705), At-Tirmidzi d^lam Tafsir Al Qur'u (3150), At-Tibrizi dalam

Misykat Al Mashabih (5711), Ahmad dalan lvhunad (lll2l), dan Ibnu Abi
Ashim dalam Syoh As-Surrrot (l/t6).
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I-afazh'a*S,St dan 3;rir dalam bahasa Amb diartikan sebagai
prasangka Dapat pula diartikan sebagai ilmu jika sesuatu itu diketatrui

dengan jalan rabaan dan penglihataq sebagaimana kami terangkan

beserta dalildalilnya pada bab yang lalu" yang tidak perlu kami ulang.

Sebagian ahli bahasa Arab dari Bashratr memgatakari bahra arti
lafazh q.!,, *Kami takutkan" dalam ayat ini adalalL Kard membenci,

karena aU.U tidat( tal$t

Dalaur sebagian qira'at dikatakan 'O!" Jigi. Itu seperti

perkataan iF ilf $.',1'& *dan tidak tat$t dari hal itu kecuali dia pasti

membencinya''.a75

Tatm,il fiman Allah: t1+3 tiJiri- 6 t::t (Dan kami
mcnghendahi, sryrcya Tahan mereho mcngganti bagi nereha)

Terdryat perbedaan qira'at dalam bacaan tersebut.

Ahli MakalL Madinah, dan Bashrah membacanya qq 'o( Itli
.- tL
t<t-1.

Ulama lainnya memberikan alasan kebenaran bacaan tersebut"

balrwa kebanyakan dalam Al Qur'an menrbacanya dengan tasydid,
seperti fimran Allalr, W 4Ji733 "tot or(m-or(mg yong zlwlim
itu mengganti perintah." (Qs.Al Baqaratr [2]: 59) .'4t;-t31:;;t1y
*(, <rlad "Dan apabila Konri letaklran satu ayat di tempat ayat

yanglain. " (Qs.An-Nahl [6]: l0l)
Jadi, firman Allab l:JLi-i(it air"r*if.an dengan semua

qira'at tersebut.

475 Ibnu Athiyah dalam Al ltluhoro Al Wajiz (3t536), Al Farra dalam Ma,ani Al
Qu'ot Qll57), dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma,ani Al Qur'an (3n79,
27e).
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Ahli qira'at Kufatr membacanya 6ii tliJ.i ilf Oi6 dengan

meringankan htxuf dd.176

Pendapat yang tepat menurut kami adalall" keduanya merupakan

qira'at yang berdekatan maknanya, dan mayoritas ahli qira'at

membacanya dengan qira'at tersebut. Jadi, dibolehkan membacanya

dengan menggunakan salah sanr dari kedua qira'ottersebrtt.

Diriwayatkan bahwa Allah mengganti bagi kedua orang tua

anak muda inr seorang anak perempuan. Riwayat-riwayat yang

menjelaskan hal tersebut adalah:

23319. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim bin Al

Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Mubarak bin

Sa'id menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Amr bin Qais

menceritakan kepada kami, mengenai firman Altah, 6-6"*,
6 ;,$'r;g 4 $ Ci3 talLi- " Dan trami menghendaki,

supoya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak

' - lain yang lebih baik kesrciawqn doi anabqn itu dan lebih

dalam kasih sayangnya (l(cryda ibu bapalarya)," ia berkata,
*Telah sampai riwayat kepadaktr bahwa ia seorang

perempuan.'/77

23320. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Jurarj berkata: Sulaiman bin

Umayyatr memberitatrukan kepadaku batrwa dia mendengar

Ya'qub bin Ashim berkata" *Allah mengganti anak muda itu

dengan seorang perempuan."

Nafi dan Abu Amr membacanya 4li'ot r$i6 aengan tasydidpadasemua ayat

Al Qur'an. utama yang tain membaca d€ngm meringankan. Keduanya adalah

batrasa yang ma'ruf.Lihil Huiiah Al Qira'at @d.427)-
HR Al B*hari dalam Tafsir Al Qtr'an (4726), dalam hadits panjang dan

terdapat dalam riwayatnya. Selain Sa'id bin Jubair, menyangka bahwa keduanya

diganti dengan perempuan. Lihat lbnu Katsir dalam tafsirnya (9/167).
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23321. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Utsman bin Khatsim

mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Allah mengganti anak

muda itu dengan seorang anak perempuan.'/78

Ada pula yang berpendapat bahwa Allah menggantinya dengan

anak muda yang muslim. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayalriwayat berihrt ini:

23322. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, Cj3llJb3-81t
utS. jUt',i{'^if;, "Dan kami menghendaki, supaya Tuhan

mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih

baik kcsuciannya doi arubtya itu dan lebih dalam kasih

soyangnya (k"pada ibu bapafurya)." ia berkata "Ketika itu

ibunya sedang mengandung anak yang mu*lim.'/7e

23323. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sha$an

menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

menyebutkan tentang anak muda yang dibunuh oleh Ktridhir,

"Kedua orang tuanya gembira ketika dia latrir dan sedih kaika
dia dibunuh. Narnun seandainya dia masih hidup, dia akan

menjadi sumber kebinasaan bagi keduanya Oleh karena itt1

seseorang sebaiknya ridha dengan kete,ntuan Allah, karena

ketetapan Allah bagi seorang mukmin adalatr, yang dia benci

lebih baik daripada yang dia senangi.'/8o

178 Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (3D80).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (912380), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn
(3i301), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Q1334),Ibnu Athiyatr dalan Al
Muhrrar Al Wajiz (31536), dan Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'ani AI Qur'an
(3r280).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (912380), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(31591), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/176).
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Tatrnit firman Allah: ig)'$G fuon baik hesuciannya

dafianaknya iru)

Altah berfirman: Lebih baik rupa dan agamanya dari anak yang

dibuntrhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23324. Al Qasim menceritakan kqada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lcmi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, menge,lrai firman Allab 61'"58

z5 Uff"lgtLlbi'Dwt kanni mengherdaki, suPova

Tulwn merekamengganti bagi mereka dengm anaklainyang

Iebih baik kesucionnya dfii anabtya itu," ia berkata,

"Ivlaksudnya adalah Islam.'# I

Tatrwil firman Allah: lr3 ;;V @an tebih dalam kosih

sawtgrrya lkepoda ib a bapohny)

Ahli takwil berbeda pendapat dalam penakwilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa matnanya adalab lebih dalam

kasih sayangnya dan lebih beftakti kepada orang tuanya daripada anak

yang dibunuh tersebut. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

23325. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq me,lnberitahukan kepada kami, ia berkata:

I{a'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadalu mengenai

firman AllalL 18;jV "Dan lebih dalam lwsih sayangnya

(lcepfu ibu bapabrya), " ia berkata, "Maksudya adalah lebih

beftakti kepada orang tranYa'#

Al ltfiawardi dalam An-M*d wa Al t]yut (3R34).
Abdurrazzaq dalam taGh (2R,00).
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23326. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab me,ngenai firman AllalL l"-r;;V
"Dan lebih dalam kasih sayngnya (kepafu ibu bapabtyn)," ia

berkata, "Lebih banyak baktinya kepada orang tuanya." 4E3

Ahli talc\ilil lairurya berpendapat bahwa maknanya adalatr, dan

kasih sayang kedua orang tuanya lebih dalam daripada anak yang

dibunutr tersebut. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat beriht ini:ae

23327. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritalcan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, W €jy-,
"Dan lebih dalam kasih sayangnya (lrcprdo ibu bapalmya),"

ia berkata, "Maksudnya adalalL kasih syang kedua orang tua

kepadanya lebih dalam daripada kasih sayang mereka kepada

anak yang dibtmuh oleh I(hidhir.'/85

AhIi bahasa menakwilkan makna tersebut, kasih sayang

keduanya lebih mendalam. Lafazh p-]t merunakan bentuk mashdo

dari c-12} Dikatakan: G )j -Gi ir,-3.

Ahli Bashrah berpendapat bahwa lafazh tersebut berasal dari

a-Jraan ii.(Pt.

Adas pula yang berpendapat bahwa lafazh p-jr A-i **u
seperti *: 7 d* &liir &,tii, 6"ot , mengambil dari bait syair Al
Aiiaj:

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW, Q1334) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3/59 I ).
Al Mawardi dalam AwNufut wa Al Uytn Q1335).
Abu Ubaidah dalam Maj az Al Qur' m (l 1412, 413).

-, a.r a. .. ! c ttztvt; i?t cF l:
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"Barangsiapta yang dianinya dan tidak membalas korena kasih

s cyangnya lcepadanya.' 
486

Datarn ayat tersebut tidak tepat jika maknanya adalah nrlt
fterabat), karena kedua omng tua tersebut merupakan bapak dari anak

yang dibunu[ sehingga kekerabatan mereka karena orang tu4 dan

kekerabatan orang tua dengan kedua anak tersebut sama Akan tetapi

penakrvilan yang tepat adalah, lebih dalarn kasih sayangnya dan lebih

berbakti kepada orang tua sebagaimana dikatakan oleh Qatadatr. Bisa

juga diartikan, kasih sayang kedua orang tua tersebut kepadanya lebih

mendalam. Hanya saja, tidak ada ahli takwil yang menakwilkannya

demikian. Jadi, bila tidak ada yang berpendapat dengan pendapat

tersebut, maka pendapat yang tepat adalah pendapat yang kami

sebutkan tadi.

000

tiJ K,,ti sg {t3 o,#-{Ji$K 
"ruqu|3tJ:ft1r6:fr -G$64:;trWuJ,fi'og,

"Adn4m dirding rumf,h iat adalahl<epunyaon dua orang
mak yatim dilcota ia+ dnn dibawalmyo ailalwttabendf,

'tt5 Bait ini merupakan potongan syair panjang yang redaksi awalnya yaitu:

*itf o.-tlri.yJ, 1 v*i tslrtt rsrVt 7o t
Kelengkapan bait s),air t€rsebut adalah:

s:is i';i'c*u ii
LihatAd-DiworQgQ, Lisot Al Arfi 02n32),bab: Rahana, dan Abu Ubaidah

deJan Majaz Al Qtn'anQlaB).

t# * & ic UE a:"cJ$ :i!3 ti3',+3 i19,
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silnnrynaolrJ bagi muekt ktdilf,, xtang ay olvrry a ddnldh
seorcmg yo,ttg slwlih, mal<oTulwnru rnenshendaki dgdr

flipdt d rnr": ela scnJ4i l<epada l<eilew asamny a ilmt
nmgehtml<mt simparlrmmya iht, sebagai rahnat ilmi

Tuhannnt; ilan kicmilah aku melaht<mrnya iu nerurtit
l<emmnicu sendiri. Denikim iat adalah tufuon p&uaton

ycrrgl<nftit finak da|fr sbor terhadt@d."
(Qs. Al Kahft [18]: 82)

Allah Ta'ala memberitakan tentang perkataan sahabat Musa

tersebut: Sedangkan tembok yang aku tegakkan, adalah milik dua anak

yatim di kota itu. Di bawaturya tersimpan harta keduanya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lafazh';Kt.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalalL lembaran yang

berisi ilmrl yang tertimbun. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23328. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL VliKl* (rG 'oon di ba oahnyo ada harta benda

simpanan bagi mereka berdua," ia berkata, *Maksudnya

adalal:" di bawatrnya terdapat ilmu yang tersimpan.'/87

23329. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hashin

memberitatrukan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang

ayaL q3$ifr <rG "o* di bmtahnya ada hwta benda

1t7 Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyttr (3t336), Al Farra dzlam Ma'ani Al
Qr'm Qll57), dan Ibnu Athiyah tjmJram Al Muhuro Al Wajiz (31537).
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simpanan bagi mereka berdua," ia berkata, "Maksudnya

adalalL terdapat ilnu yang tersimpan.'{t8

23330. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada karni dari Abi Hashin, dari Sa'id

bin Jubair, mengenai firman AllalL VliK,li agt uDan

di bm,altnya ada lrsta benda simpurun bagi mereka berdua,"

ia berkata,"Maksudnya adalah ilmu.'/8e

23331. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada lomi, semua dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, mengenai firman Allalx, Vi K'ifr Zg
"Dan di bawalnln ada hqta benda simpanan bagi mereka

berdua," ia berkata "lvlakzudnya adalah btrku yang berisi ilmu

milik kedua anak muda'{m

23332. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata

"Maksudnya adalah buku tentang ilmu.'/el

23333. Abmad bin I{azim Al Ghifad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hanadah binti Malik Asy-Syaibaniyatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Alcu mendengar satrabatku, Hammad

Al Baghawi dalam Mo'alim At-Tawil (3/591) dan Abu Ja'far An-Nahhas dalam
Ma'ani Al Qur'ot (3l2tl).
Su$aan Ats-Tsauri dalam taftir (hal. 178).
Mujahid dalam ta8ir (hal. 450) dm Suryan Ats-Tsafi dalam taftir (hal. 178).

Al Hakim d^lam Al lvfusta&ak Q1369), Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
tlytn (3R36), Abu Ja'frr An-Nahhas dalam Ma'oti Al Qar'an (31281), dan Ibnu
Al Jauzi dalamZadAl Masir (s/ltl).
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bin Al Walid Ats-Tsaqafi, berkata: Aku mend;qgar Ja'-far bin

Muhamrnad berkata tentang firrran Allah, Vi3 K':CJ Og
"Dan di bawatrrya ado hsta berda simpanan bagi mereka

berdua," ia berkata *Hanya dua setengatr baris, tidak meliputi

yang ketiga, yang berbunyi, 'rq,Ior heran dengan orang yang

yakin akan rezeki, bagaimana dia bisa merasa lelah dalam

mencarinya, aku merasa heran dengan orang yang yakin akan

hari perhitungan, bagaimana dia bisa lalai, aku heran dengan

mereka yang yakin akan kematian bagaimana mereka bisa

Uersenanfse,lrang". Allahterfirman U #';.2436i36a64o;ii ,/t) -t/

+l- C" igtri+6 *i 'o""'it*' o*ao' in haiva

seberat biii smi prm Psti Kani mettdatangkan palwlanya.

Don cuhtplah kami sebagai pembwt perhinngan'. " (Qs. Al
Anbiyaa'l2\:a7)

Diriwayatkan batrwa keduanya hafal dengan kebaikan

bapaknya, akan tetapi keduanya tidak menyebutkan kebaikan

bapakny4 dan antara dia dengan bapaknya (kake$ yang dia

hafal kebaikannya tersebut terdapat jarak tujuh kettrunan, dan

bapaknya itu adalah seorang tukang tenun.'{e2

23334. Ya'qub menceritakan ia berkata: A1 Hasan bin

Habib bin Nadbah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah bin Muhammad menceritakan kepada kami daxi

Naim bin Al Anbari, salatr satu sahabat Al Hasan, ia berkata:

Aktr mendengar Al Hasan b€defa tentang firman /.Jllab, <rg
VfrlSlg "Mt di bm,ahryn ada harta benda simparun

bagt mereka berdua," ia berkat4 "Maksudnya adalatl

lempengan dari emas yang tertulis di dalamny4 'Dengan

norna Allah Yotg Maha Pengasih logi Mala Penyalnng.

Sungguh mengherankant bagi orang'orang yang beriman

t' Ibnu Katsh dalam tafsir (9/l7t)'
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narmtn bersedilt Stlrrrgguh mengheranko, bagi mereka yang
yakin dengut kcmatian nonun bisa bersenang-senang.

&ngguh menglurankon bagi mereka yang mengetahui dtmia
don perpttman kchidupwrya, tapi meraso tenong dengawrya.

Tidak ada tuhm selain Allah don luluhammad adalah utusan

Allah'.'A%

23335. Ibnu Humaid menceritakan kepada kaud, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaktr dari Al Hasan bin LnaratL dari Al
Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata
"Bukan harta simpanaq tetapi ilmu.'/s

23336. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

me,nrberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr memberitahukan kepada karni dari Hami4 dari

Mujatrid, mengenai firman Allah, liiS K|^fr (t6 "Dan dr

bavtahnya ada lwrta benda simpanon bagi mereka berduo," ia
berkata, "Maksudnya adalatr lembaran berisi ilmu.'/e5

23337. Yunus menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada lomi, ia berkata: AMullah bin Iyasy

memberitahukan kepadalnr dari Umar (budak Ghafratr), ia
berkata, "Harta simpanan_ yang disebutkan oleh AI Qur'an
dalarn surah Al Kahfi (iJ Kifr d$'oo, di banahrrya

ada ltorta benda simponon bagi merela ber&ta', adalah

lempe,ngan dari emas yang bertuliskan: 'bismillahinahman ar-
rahim. Sungguh mengheronknr bagi mereka yang mengetahui

kematian tetapi masih tertai,a. Sungguh mengherankan bagi

Ibnu Katsir dalam tafsir (91177,178).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31591).
Mujahid dalam tafsir (hal. 450), Abdunazzaq dalam tafsir Ql34l), dan SuSan
Ats-Tsari dalamtafsir (hal. 178)
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noasih berswah-

palah Sungguh mengherankon bagi mereka yang percqya

dengot kcmatian tetapi nasih merasa otutn Tidok ada nlan

seloin Altah, don Muharunad adalah rasul serta utusan'

I$ts'.'A%

Adayangberpendapatbahwamatcnanyaadalahhartayang
tersimpan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

23338. Ya'qub menceritakan ke,padahr, ia berkata: Hisyart

me,nceritakan kepada lGmi, ia berkata: Hashin

memberitahgkan kepada kami dad Ilsimaln, mengenai firman

AllalL $Klg(r(3 "O*, di bau,ataya ada ttota benda

simpotut bagi mereka ber&u," ia berkata' "Maksudnya

adalah hata yang tersimPan.'{e7

23339. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lGlni, ia berkata:

Abdrrrahman menceritakan kepada l@mi, ia berkata: su&an

menceritakan kQada kami dari Abi llashill' dari Ikrimatr,

riwaYatYang sama

23340. Mgharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada lgmi, ia berkata:

Syrbatr meirceritakan k€pada lgmi, ia berkzta: Abi Hashin

me,mberitahukm kepada kami dari ItcimalL s€perti ittt

HR Al Ba,4rlr dfll?m lututhtasho Az-zawaid li Ibru Haio Qlgl), Al Haitsmi

dalam Mojma'Az-7ana'id (7156\, ia bel*e, *Diriwayatlcan oleh Al Bamr,
dengan tb-a dri Bis)rr bin Al Mundzir, dari Al Harits bin Abdullah Al
yAfsUUi, nanun aku tidalc mengeUhuinya. Se,mua sisa perawinya tsiqah."

E[sebutkan juga oleh Al Mawardi dal?m A*Nuka wa Al tlw Q1336) dn
Ibnu Katsir dalam afsir (9/177).

Suryan Ats-Tsaui dalam afsir (hal' l?8), Al Mawardi dalam A*Nakot wa Al
Ul,*, QBIS), Al Baghawi dal?tr, Ma'alim At-Tuail (3/591), dan Az-?-uiaj

Aatun Ma'ani Al Qr'a (32E1).

ffil
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Spbah bertata: Abu Hushain mengatakan dari Ikdmah,
sqerti itu.

Syubah berkate "selama kitatidak mendengar darinya.'/e8

23341. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kad, ia berkata:

AMurrazzaq memb€ritatul@n kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman Allah, l:{JiKfi66 "m, di bawabtya ada harta
benda simpnm bagr mereka berduo," ia berkata,

"Maksudnya adalab harta simpanan itu dihalalkan bagi unrat

sebelurn kitq s€rta diharamkan bagi kita Sestrngguhnya Allah
meNrgharamkan dan menghalalkan dari perkaranya apa yang

Dia kehendaki, yaitu smah dan kewajibannya. Menghalalkan
kepada satu umat dan mengharamkan kepada umat lainnya.

Akan tetapi, Allah tidak menerima dari seorang prm 4pa yang

telatr lalu kecuali ikhlas dan mentauhidkannya kepada-

Nyu.''*
"Penalorilan yang tepat dalam bat ini adalah pendapat yang

dikatakan oleh IkrimalU karena telahma'rufdalam bahasa Arab, bahwa
yang dinamakan ;3r aa*an 4pa yang disimpan (berupa harta) dan

setiap sesuatu yang disimpan dinamakan al kma. Itu karenakan
penakwilan suatu ayat adalatr menunrt bahasa yang lebih sering dipakai
dalam Al Qur'arU selamatidak ada dalil yang menyelisihi, sebagaimana

telah kami terangkan padabab yang lalu

ralcril fiman Auah: t3fr T1L:_i6i;3ifii$65'ug,
(Sedang ayahnyo adolah saotang yang sholih, maha Tuhanmu
menghendaki agar sapqla tmereka sanpai kepda hedewasaannya)

Ibid
Abdurrazzaq dalam taftir Q1340) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D3El).
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AUah berfirman: Tuhanrru ingin kefuanya besar dan mencapai

kelaratanny4 sehingga keduanya dapat me,ngeluarkan harta simpanan

yang tersimpan di bawah tembok yang telah aku tegakkan" sebagai

rahmat dali Tuhanmu kepada mereka Perbuatanku menegakkan

terrbok tersebut merupakan bqttuk rahmat dari Tuhanrnu terhadap

kedua anak yatim tersebut.

Ibnu Abbas berkata dalam hd itu sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

23342. Musa bin Affiurrahman me,lrceritakan kepadakur ia berkata:

Abu Usamatr memberitatnrkan kepada kami dari Mus'ar, dari

AMul Matik bin Maisarah' dari Sa'id bin Jubair' ia berkata:

Ibnu Abbas berkata tentang firman Altall lA;7 631igt
"sedang ryahnya adalah seorong yang shalih," ia berkata"

"Mereka hafal dengan kebaikan bapak mereka dan tidak

disebutkan dari keduanya kebaikan."S@

23343. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada l(alrli dari Mas'ar, daxi AMul Malik bin

Maisaratl, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

dengan semisal itu.

Takwit firman Allah: ,sJ'e X'$ () @an bukanbh aku

mefuulcannya itu menurut lcenauanha sendiri)

Allah berfinnan: Khidhir berkdq "Wattai Musa' semua

perbuatanku yang karnu lihat bukanlah dari pikiranku dan ke,matranku,

akan tetapi berdasarkan perintah dari Allah kepadaku-"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

,00 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (315y2) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir(5llt2).
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233U. Bisyr menceritakan kepada karli, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lerni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dad Qatadah, me,lrgenai firman Allah, '*,beY3

"ri 
"fun bukanlah aht melahtkanryn itu menurut

kcmauanht sendiri," ia berkata, "Maksudnya adalah, hanya

seonmg harrba yang diperintalU berbuat sesuai perintatt

Allah.-sol

23345. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Islraq, mmgenai firman
Allab c;1& Xr363 "Don bukanlah aht melah*annya itu
memtntt kcmauanht sendiri," ia berkata, "Semua perbuatan

yang kamu lihat itu bukanlah dari kemauanku sendiri."5O2

Talrwil fiman Allah: W&8 jclet-Ua:t @emihian itu
adalah tajuan perbualan-perbttoton yang hanu fidak dopat sabar
terhadapnyQ

Khidhir berkata: Inilah sebab-sebab yang aku terangkan

kepadamu, tentang perbuatanku yang kamu ingkari. Apa yang kamu
takwilkan dan dapat karnu jadikan rujukan dalam perbuatanmu yang

kamu sendiri tidak sanggup bersabar rurtuk tidak bertanya dan sering

kamupungkiri.

Kisah yang Allah beritalnrkan kepada nabinya ini merupakan

pembelajaran dari-Nya agar tidak terbunr-buru memohon hukuman

bagi orang musyrik. Sekaligrrs pernberitahuan kepada beliau bahwa

perbuatan Allah kepada merek4 meskipun dalarn penglihatan mata

seperti yang berlaku pada wali-wali Allah yang lai& akan tetapi

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D381) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(sn82).
Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatur yang kami
miliki.

yrt
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penakwilannya kembali k pudu ' keadaan mtrsutr-musuh-Ny4

sebagaimana perbtratan sahabat Musa yang 
-tidak 

sesuai dengan

kebenaran yang dratrir menurut Musa, karena Musa tidak mengelahui

akibat dari perbuatan tersebut, dan itu telah'terjadi dengan benar dan

sesuai hakikat yang ada sebagaimana dijelaskan oleh firman-Ny4

AL; 1,f ?,r tit'p' fr |p 6, iL-ri i i=; ;t 3;ijii .ii;
@ ry 4);'91-ba*|, "Dan Tuhanntulah Yang Maln Pengampttn,

lagi mempurryai rahmat. Jika Dia mengadzab mereka koena prbuotan

mereka, tentu Dia akan menyegerakan adzab bagi mereka. Tetapi bagi

mereka ada waHtt yong tertentu (untuk mendapat adzab) yang mereka

sekali-koli fidak akan menemukon tempat berlindung doipodoryru"
(Qs.Al Kahfi [8]: 58) '\+

Kemudian diikuti dangan kisah Mrsa dan sahabatny4

memberitatnrkan kepada nabi-Nya batrwa Allah tidak menyegerakan

adzab bagi orang-orang muqnik, sebagai penrmdaan bagi mereka,

meskipun dalam pandangan orang yang tidak mengetatrui apa yang

Allah rencanakan bagi mereka merupakan pengndaan dari Allah bagi

merek4 karena penakwilan perbuatan itu kembali kepada

mereka di dunia dengan peperangan, dan mereka akan mendapatkan

siksaan di akhirat.

ooo

,1*:6r@CL ',F;;rt

@ 6'8@ 6 n;,f u'4t:J',P.:'t t a i;i

"Mqela al<fir butmya l<efudanJu o,drnmrmaa) @ltroig
Dnnqenlrrin.Ktal<milalu'Akuallurrlbacal<anl,cpadffiw
ccrita tentmtgnyo'. Sesaaggzhny a Kani tplflh men$eri
l<elatasamkepadnuya di (mia) bumi, ilanKami telah

,sti,liM,'4#$'AS,
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memfuiW l<eyduryo iolnr hnfi* menca@i) *gorl.a
seflahh rnr.al<a ilfu pdn newnefi flftu ial.uJ.'

(Qs. Al IGhff [r8l: 83.85)

Allah Ta'ala berfirrran: Wahai Muhammad, mereka bertanya
kepadamu tentang Dzulqamain, bagaimana keadaan dan kisahnya?

Katakan kepada merek4 "rqkm aku bacakan kepadamu tentang

ceritanya."

Ada yang berpendapat bahwa yang bertanya kepada Rasulullatl
tentang Dzulqarnain adalah Abli Kitab. Seme,ntara rtq dalam hadits

disebutkan batrwa yang bertanya adalatl kaum musrik, sebagaimana

disebutkan sebelumnya.

Hadits yang menjelaskan bahwa yang bertanya adalah Ahli
Kitab, yaitu:

23346. Abu Kuraib menceritakan hal itu kepada lerni, ia berkata: Zaid
bin Khabab dari Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman bn Ziad bin An'am, dari dua syaiktr

dari Tujib, salah seorang dari mereka berkata *Mari kita pergr

ke Uqbah bin Amir untuk meminta hadits kepadanya."

Keduanya lalu berkata, "Kemudian kami mendatanginy4

menrintanya agar memberikan satu hadits kepada kami.'Maka
Uqbah bin Amir berkata, "Pada suatu hari aku membantu

Rasulullah SAW, kenrudian aku keluar dan bertemu dengan

kaum dari Ahli Kitab, mereka berkatq "Kami ingin Manya
kepada Rasulullah SAW'. Rasulullah lalu mengizinkan kami

untuk bertemrl lalu aku masuk dan alru beritakan kepada

Rasulullah, maka beliau b€rsabda, o 1e ,J, 6 ,iei v;s 46
tn, ,* "A1ta rmtsanht dengan mereka,'ait trtlak mengetairur

kcctnli aW yang telah diberitahukon oleh Allah kcpadaht. "
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Beliau SAW lalu bersabda "Tuongkanr air untukht." Beliau

lalu bennudhu dan stralat. Setelah selesai, aku melihat

keceriaan di wajatr beliau. Beliau lalu bersaMa' "Persilakan

mereka dan para salabatht masuk" Mereka ptm masuk dan

berdiri di hadapan beliaq talu beliau bersabd4 Ht B i'l

€"..l e'tp ,t;si'S1 ,l,rtf b €eft "Jika katian

ingin bertarrya, maka akon aht beritalrukan kepada kalian

dengan apa yang tertulis di dalon kitab kalian- Jika kalian

mau maka aht akot memberitahu kalian" Mereka berkata

"BaiHah, beritatrukarni." Rasulullah SAW lalubersabda p
,ai ,;iSr'u tP i* ,'nsS e'rfq 65 ,;f;lt ,t) c ,f.;*
'iiti,,tl:Jr i:#lili'o;+ titlS a6-1{st7t 1U-* A
6jf 16 ecS 6 ,Jui ,y;rr.'f ,!4n:t4 4{ ";t 

:Jtit r,ii ri
y4'A, r4i 'iri ..,eilr aJ ,J'6 \s;6 ,Jui ))b'i ,e*
'g1 ,17sr y. ,& ,:Sat 'c.i$.4qr' '{"t 'c!l\ 

9*i.1n, 
i,l .Efu!

j,t*vtti;lt-T:p,-? ?r# iqA,i, W',i1,94 y*
i ,t*vi th\ t''1ot- vt'stt r;"'#h': 'o?l lt il:) ,F
,-. i$r ri.': l,+*i'i!, :r:fi b'#- 6;i ell 

". 
g & :,;6

:itiln ,i?t It ility, :rg g A'i "Kotion datons

dan bertaryn tentang Danlqwnain, dan apa yong kalian

fuWtfon dalam kitab kalian, Daiqarnain adalah seorang

anak rruda dori Rommri, datang ke Mesir dan membongun

kota Iskandmia. Setelah selesai, datanglah seorang malaikat

don membav,onya kc langit. Kemudian malaikat bertatya

kcpadanya,'AW yang kanru lilut?' Ia meniawab,'Aht melilnt

kotaku don kota-kota lain'. Kenrudian noik lagi dan bertatya,

'AW yang kN litat?' Ia meniau'ab, 'Aht meliM kotaku'.
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Kemudian naik lagi dan ia pn berkata, Aht melitwt bumi.

Inut ini yang mengelilingi dtmia'. Malaikat lalu berlcata,

'Sesungguhnya Allah menguttuht kepadamu wttuk
mengajarkan kepada mereka yang bodoh dan menetapkan
yang alim'. Malaikat lalu membawanya ke sadd (dinding),
yaitu dua gunung yang licin, menggelincirkan segala sesuatu.

Dia lalu berjalan hingga melewati ya,juj dan Ma,juj,
lrcmudian berjalan lagi hingga melaryati sebuah kaum yang
mukanya seperti muka anjing. Kemudian mereka yang
berwajah seperti wajah anjing memerongi Ya,juj dan Ma,juj.
trkmudion berjolon lagi hingga melewati satu koum yang
memerotgi koum yong wajabrya seperti anjing tadi.
Kemudian dia berjalan lagi hingga melewati satu koum yang
lain, yang telah disebutkan rurma mereka."S03

Ahli takwil berbeda pendapat tentang sebab dinamakan
Dzulqamain.

Sebagian berpendapat bahwa dinamakan demikian karena dia
dipukul tanduknya lalu mati. Kemudian dihidupkan kembali, lalu dia
dipukul lagr pada tandularya yang lain hingga mati. Mereka yang
berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23347. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada l<arni dari Anbasah, dari Abid Al
Maktab, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata: Ibnu Al Kawa'i

5, HR Al Baihagi dalam Dala'il An-Nubuwwah (62g6),Ibnu Asakir dalam
TsiL:h 6n56), dan lbnu Katsir dalam taftir (9/182), ia berkat4 .Hadits ini
dha'il, akan tetapi yang mengherankan Abu Zrt'ah Ar-Razi --dengan
kedudukan dan keilmuannya- meriwayatkan hadits tersebut lengkap dengan
lafazhnya dan itu menrpakan sesuatu yang jenggal darinya. Lebih
mengherankannya lagi, ia berasal dari Romawi, sedangkan png berasal dari
Romawi "dalah lskandar keduc putra Filipisal Maqduni yang dicatat dalam
sejarah Romawi."
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bertanya kepada Ali tentang Darlqarnai$ maka dia berkata'

"Dia adalah seorallg hamba yang mencintai Allah, maka Allatt

mencintainya'memberinasihatkarenaAllah,makaAllatl
menasihatinya, dan memerintahkan mereka rmtuk bertalon'a

kepadaAllah.Merekalalumemrrkulkepalanyahingga
merrbunuhnya Kemudian Allatl membangkitkannya lagr:

Lalumereka memukulnya di kepalanya lag hingga iamati."5u

23348. Muhammad bin Basysyar me,lrceritakan k€pada kami, ia

berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Hubaib bin

Abi Tsabit, dari Abi Thufail, ia berkata: Ali ditanya tentang

Dzulqarnain, lalu dia berkata "Dia adalatr seorang hanrba

yangtulus,makaAUahmenasihatinya'Diamenyerukaumnya

kepada Altah. Mereka lalu memukul tanduknya hingga mati,

kemudian Allah meng[idtrpkannya kembali. Lalu dia menyeru

kaumnya kepada AllalL maka mereka me,mularl tanduknya

lagi hingga rrr1i.,5o5

23349. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya menceritakan kepada kami dad Suffan, dari

Habib bin Abi Tsabit, dari Abu Thufail, ia berkata: Aku

mendengar mereka bertanya kepada Ali, *Apakatr Darlqarnain

seoftrng nabi?'Ali lalu berkata' "Dia adalatr seor:lng harnba

yang shalih, maka Allah mencintai dan menasihatinya Allah

lalu mengutus dia kepada kaumny4 dan mereka me'muktrlnya

sebanyak dua pulorlan di kepalanya. oleh karena rtq dia

dinamakan Dzulqamain Hfii ini, di antara kalian ada yang

s€eerti dia"56

,oa

t(x,
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Abu Jafar An-Nahhas dalam Ma'od Al Qu'aQDt3\
Ib,rxu Iktsh dalm tafsir (9/lt3).
i;;,htyrh dalam ll iluhurs At Waiiz Ql53E), Al Bagbarvi dalam Ma'alim

it-i*oitil t 593), dan Ibnu Al taoze dalan Zad Al Masir (5/ I 82)'
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Ahli talo ,il lairurya berpendryc s€perti riwayat berikut ini:

23350. Muhammad bin Sahal Al Bukhari menceritakan hal itu kepada

karni, ia berkata: Isrna'il bin Abdul Karim menceritakan

kepada kami, AMushshamad bin Maqul menceritakan

kepadakq ia berkata: Wahab bin Munabbih berkata

"Dzulqarnain adalah seorang raja" Lalu dikatakan kepadany4

"Ketapa dinamakan [lzutqanain?" Ia berkata, *AhIi Kitab
berbeda pendapat dalam hal itu, sebagian mengatakan batrwa

ia Raja Romawi, (dan sebagian lagr mengatakan bahwa ia)

Raja Persia."'o7

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa dinaurakan Dzulqamain
karena di kepalanya ada yang me,nyerupai tanduk.50t

Ada pula yang b€rpendapat batrwa dinamakan Dzulqamain
karena dua sisi kepalanya adalah tenrbaga. Sebagaimana riwayat berikut

ini:

23351.- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadakq ia berkata: Seseorang yang tidak aku

cela menceritakan kepadaku dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani, ia berkata, "Dinamakan Dztrlqarnain karena kedua

sisi kepalanya adalah teNnbaga" 
5Ge

Takwil firmen Alleh: q, n; $n'4r7r,$.i1aik r;1

(Sesungguhnya Kanitebh ncmberi kehuosaan kepdanya di [muhaJ
bunti, dan Kart tubh ttunberikan hepodanya jolan [untuh
mencopaiJ segala sesuoltt, rrraha dia pun mcnempuh suatu jalan)

n Ibnu Al Jauzi dalm, Zad Al Masb (5llt3, lt4).s Al Baghawi daln Ma'alim At-Tozil (3/593) dan Ibnu Al Jauzi &lam Zad Al
Masb (51lt$.s Ibnu Al Jauzi dalam ?ad Al Masir (5tlt3) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/183).
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Allah berfimran: Kami berikan kehrasaan kepadanya di muka

bumi.

Takwit lirman Allah: ti, i; $n$(t @an Kart bbh
memberihan kepadanya i alan [wtuh mencapaiJ segala s esudu)

Allah berfirman: Telah Kami b€rikan kepadanya dari segala

sesuattl yakni yang dapat menyebabkan dia berkuasq yaittr ilmu.

Pendapat kami mengenai hat ini sesuai dengan yang dinyatakan

oleh para ahli tafslr, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berihrt ini:

23352. Ali menceritakan kepadahf ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kami, ia berkata Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ,fu.'$tit
lirn; "Dan Kami telah memberikan kepdanyaialan (untuk

mencapoi) segala sefiiatu," ia berkata' "Maksudnya adalah

ilmu."Slo

23353. Bisyr menceritakan kePada ka6i, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman Allah, $n'4t7t
vlzz -" " Dort Kot i teldt memberikan kcpadorrya jalan (untukvt'g t
mencapai) segala sesuatu," ia berkata, "Maksudnya adalatt

iLt rfll

23354. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

merrberitahukan kepada lGmi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang fimran Allabq; i; $u.'$tit "Dan Kani telah

Ibnu Abi Hatim datam taftir QD3t2), Al Marvadi dalam AwNalrat wa Al uywr
(3/338), dm Abu Ja'far An-Nahhas dalan Ma'oti Al Qu'an (3DES).

Al Mawardi dr/ram AwNaka wa Al llyur (3/33t).

'l0
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memberikan kepadanya jalan (untuk merrcapi) segala

sesuatu," ia berkata, "Maksudnya adalah ilmu."5l2

23355. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, $n'4r7t
lirrd"Dan l{ami telah memberikan kcpdanya jalan (unuk
mencapoi) segala sesuat4" ia berkata, "Maksudnya adalah

ilmu tentang segala s6s*Lar5l3

23356. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadab ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadalcu dari bapaknyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL li, n; i u.'$tit "Dan l(ami telah memberikan

kcpdanya jalon (mnk mencapai) segala sesuatu," ia berkat4

"lvlakzudnya adalah ilmu."S 14

23357. Aku diberitahu dari Al Husairt ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman

AllalL 6, n; $ n '4t7t "Don Komi telah memberikan

lccpadaryn jalm (mtuhmencapi) segala sesuatu," ia berkata
*Maksudnya adalah i1rrn r5l5

Ahli qira'atberbeda pendapat tentang bacaan firman Allah, Ag
l37 "Maka dio pn merumpuh suatu jalot."

Tidak'kami temulon hadits dengan sar.lr,dyang sampai kepada Ibnu Juraij, dan
telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir (9/183) dengan sanad yang
sampai kepada Mujahid. Ibnu Juraij banyak meriwayatkan dari Mujahid dengan
sorlr,dini.
rbid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712382).
Ibnu Kasir dalam tafsir (9/lt3).

'l35ra
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Mayoritas ahli qira'atMadinah dan Bashratr membacanya [-$
dengan menyzrmbung huruf ald dan met+asydid huruf Ia, yang

maknanya adalah jalan, dari perkataan iyli it Lip!, 'Jika kamu jalan di

belakangnya".

Mayoritas ahli qira'atKufah membacanya 1$i aenga, lwmzah

dan meringankan hunrf fa, yang maknanya adalah mengikgti.5l6

Qira'at yang pating benar dalam hal itu adalah qira'at yang

membaca i,s a*g* menyarnbungkan hrruf alif danmen-tasydid-kart

hunrf fa, karena ayat ini mertrpakan berita dali Atlah tentang perjalanan

Dzutqamain di muka bumi, yang telah Kami berikan kepadanya

kelarasaaru bulon karena mengikuti .i'lt.
Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

23358. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku" ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktq ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, #
q; "Maka dia ptn menempuh sttotu ialan," ia berkat4

"Maksud lafazl tt fJr 
'd"lut' 

nnnah"'517

23359. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlarits menceritakan kepadahl

Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacuya*i 6t{i aengrn tasydi.4..4pll4

nler,eka adalah, yang masyhur dalam perkataan oraig Arab adatah / 0)U i,
0ir{i manakala si fulan mengikuti $an berjalan di belakangnya.

Ulama yang lain membacanya gfti dengan taW{if yang artinya mengikuti q,;.
Lfrat Hujjah Al Qira'ah (hal. 428) dan Ibnu Athiyatr dalan Al luluharru Al
Wajiz Q1538,539)
runu Abi Hatim dalam tafsir (7D382) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3t5e4).
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ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada lemi, semua dari Ibnu Abi Najitq

dari Mujatri4 bahwa yang dimaksud 6"Ulut sebuatr rumah

dan jalan dari Barat sampai Timur.sl8

23360. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lorni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujahid, riwayat yang sama

23361. Muhamrnad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadakq ia

berkata: Al Husain menceritakan kepada karni, ia berkata:

Hajiaj menceritakan kepadaku {ari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

mengenai firman AllalL 13; gi "Maka dia ptn menemlnrh

suatu jalot," ia berkata, "Makltrdnya adalah jalan di bumi."sle

23362. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai fimran Allall lir Si
"Maka dia W, menempuh suatu jalan," ia berkata

"Maksudnya adalah mengikuti tempat-tempat persinggahan

dan tanda-tanda di muka bumi."52o

23363. Yunus menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibnu watrab

memberitahukan kepada qpi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allab litg! "Mako dia ptn menempuh suatu

jalan," ia berkata, "Maksudnya adalatr jalao sebagaimana

ungkapan Fir'armyang disinyalirdi dalam Al Qur'an, Li;;J6t
*5r3i d*n@ +q:Si UrL13(F4gt*s- 

;D*
berkatalah Fir'otm, "Hai Hatnom brutkanlah bagifu sebuah

Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qf23E2'), Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uytn
(3/33t), dan Mujahid dalam ta&ir (hal. 450).
Ibnu Katsir dalam tafsir (9/lt5).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir QD383) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilytn(31338).
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bangwonyangtinggisupoyaahtsanpikepintu-pir,tu.Yaitu
pintu'pinnlangrt".'(Qs.Ghqafir[a0]:36-37)Maksudnya
adalah jalan-jalan di langit.-s2r

233&. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazzaqmemberitahukankepadakami'iaberkata:
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, mengenai

firman Allalt tit'd1 ,,Maka dia pm menem,ruh suatu jalan,"

ia b€rl@ta, ..MaErudnya adalah rurrah-rumah di muka

bufiri."522

23365. Alar diberitatru dad Al HusanL ia berkata: Aktr mendengar

Abu Muadz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firrtan

Allalt li:, ff "Maka dia pm menemptth ialan"' ia

b€rkat4 "Mf,strdnya adalah nnnalr-rtrmah'"58

ooo

(ii'?;1C.,+f57tc-?*43.i,6f),,r$@:iif 'LrF

@De Aw 6:$ i ri; J:eY6irt:4

"Hingo ulabill dia telah xrrqai l<e tenpt-te$etwr
,rrg"t *t, aU 71relil6 mtalwri te$enan di dalfrnJ lg4,/t ydrtg

Wtr^p*hitan, dm ditnenaqa; di sit;u- vzgolongarrt

,rrrrot Kdrrli Wfrar'Hai Dnrlq6g76i7, l@w [rp1lch

mmyil<x atfit fyJbh wud l.nrffil<m terhgdq rnselta! .'
(Qs. AlIGhff [18]:86)

52t

5ix2

':B

Ibnu Abi Hdim dalam tafth Q n3$).
AMnnazzaq dalam taftir Ql34l).
Ibrnu Kasir dalam tafsh (9/lt5).
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Allah Ta'ala berfirnan: iiftlS- 'lHlngga op2b!1" dia telah

sampai," yaitu Dzulqarnain. iii" > ' $;6f.t *At?iif'LrF
,,Hingga apabila dia telah sampai kc tempat terbenom ntatalwri, dia

melihat matahori terbenom di dalam laut yang berlumptr hitam."

Terdapat perbedaan dalam qira'at ayat tersebut.

Ahli qira'at Madinatr dan Bahsrah membacanya 'n;' ,z* O
"Di dalam laut yang berlumptt hitann," yang maknanya, tenggelam ke

dalarn laut yang berlumpn paoas.

Sebagian ahli qira'at dari Madinah dan mayoritas ahli qira'at

Kufah membacanya 96 f ,i:'n ", dalam laut yang berlumpt

hitant ," yang maknanya dalam laut yang panas.

Ahti takwil berbeda pendapat teNilang penakwilannya

sebagaimana atrli qira'at berbeda dalarn membaca ayat tersebut.

Mereka yang berpendapat bahwa yang benar adalah ,+ -# O,!,P
"Matahari terbenam di datom lottt yang berlumptr hitam."

menyebutkan riwayat berihrt ini:

23366. Muhamrnad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dali Dau4

dad Ikrimatt, dari Ibnu Abbas, mengenai firrran /.Jllah. 65:.)
'r, # A!.-f "Dia melilut matahori terbenom di dalam

ta* yong berlmtptr hitam," ia berkata "Dalam lunpur yang

foi1ror.r:525

23367. Ibnu Al Mgtsanna menceritakan kepada ka6i, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ikrirnah, dari Ibnu Abbas, dia

Ibnu Amr, Hamzah, Al Kisa'i, dan Abu-Bakar membacanya'y!6- f .5l dengan

hnruf aIy' Ulama yang lain membaca *,f gl de,ngan nan&ani tnit Huiiah

Al Qira;ah(hat.429). '
Al-Mawardi dalam A*Nuka wa Al UW (3R35) dan Al Baghawi dalam

Ma' al im At-Taruil (3 I 594).
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membacanya 'r+ -f O "Di dalam laut yang berlumpur

hitam." Dia kemudian b€rkat4 "Maksudnya adalah yang

berlumpur.-526

23368. Al Husain bin Al Imaid me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Salamah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Isna'il bin ulalryatr dari Utsnan bin Hadtrir, ia

berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata

"Mu'awiyatr membaca aya! *6 *." Ibnu Abbas lalu

berkata *Ayat ini, 'r+ -fi 
/t*t yang berfumprtr hitam'!

Keduanya lalu membu*uryu kepada Ka'b gntuk menanyakan

tentang hal itu. Kab lalu berkata, "Maksudnya adalah,

matahari tenggelam di lumpur.-527

23369. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Abu

Nu'aim berkata: Aku mendengar Abdurratrman bin Al Araj

berkata: Ibnu Abbas berkata tentang aya! }$ *fi "Ot

dalam laut yang berlumptr hitam," ia betkata "Maksudnya

adalah yang berlumPur."

Nafi berkata: Kab ditanya tentang ayat tersebut, kemudian ia

balik b€rkrtL "Kahan lebih mengetatrui tentang Al Qu'an
daripada kami, akan tetapi aku mendapatkan di dalam al kitab

batrwa matatrari tenggelam di lurnpur yang hitam."528

23370. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan ke'padaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapalku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang ayag6t2

Al Farra dalam Ma'ani At Qtr'm Qll58) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (9/186).

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D3U) dan Al Baghawi dalam Ma'alim AbTaruil
(3tse4).
Ibnu Katsir dalam afsir (9/lt6).

526

527
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'r+ -# OSj "Da melilwt mataturi terbenam di datom

laut yang berlnnpur hitam," ia berkata "Makzu&rya adalatt

lumpur."529

23371. Mubammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan k€pada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman Allab # -f O "Di dalon laut yang

berlwtptr hitam," ia berkata, 'Maksudnya adalah lumpur."53o

23372. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan

kepadalor dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 mengenai firman

AllalL 'r+ -"-- ;, €j "Matahoi terbenqm di dotam laut

yang berlumpur hitom," ia berkata "Makstrdnya adalah tanatt

[umpur.'531

23373. Ia berkata: Amr bin Dinar, dari Atba bin Abi Rabah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Alcu me,nrbacmya 'rrq + 3. "Di dalont
' 

taut yng berlwnpr hitam'

Amr bin Ash membacanya 'r:-" # O "Di dalam laut yang

berlurnptr hiton."

Kemudian kami mengunrs untulc menanyakan hd itu kepada

I(ab, maka dia mengatakan bahwa matahari tenggelam di

dalam lumprn yang hitam.532

23374. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadab, mengenai fimran Allab A $;i,

Ibnu Kash dalam taeir (9/103).
Mujahid dalm ta&ir (hal. 450).
Ibid.
As-suynthi dalam A&Dur Al Mantsu (51451), ia menisbatkannya kepada Sa'id

bin Manshur dalam Sunan.

5n
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'rrq-f "Matahori terbenam di dalam laut yang berlumpur

hitam," ia berkata, "Lafazh';3J maksudnya adalah lurrptr
yang hitam."533

23375. Mtrhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Marwan bin Muawiyatr menceritakan kepada kami

dari Warq4 ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair

mengatakan bahwa Ibnu Abbas me,mbaca ayat,/!| q O
"Di dolom lout yang berlwnpur hrtam," lalu ia berkata

"Lumpur hitam tempat tenggelamnya matahari."534

Ada yang berpendapat bahwa matatrari tenggelam di dalarn air

yang panas. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23376. Ali menceritakan kepadaktl ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr menceritakan kepadaku

daxi Ali, dari Ibnu Abbas, ia membaca y" * 4'-.'tr ,e:Qi,

kemudian ia berkome,ntar, "Dalam ui, yiig panas.i'srs

23377. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan k€pada kami dad Abu Raja, ia berkata: Al
Hasan membaca -^16 * ,ri kemudian ia berkata "Yang
ponas."535 ' '

23378. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdr:rrazzaq

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitatrukankepadal<ami dari Al Hasan, mengenai firman

Tidalc kami temulran hadits deirgan sutad ini di antara lit€ratur yang kami
miliki.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD3U).
Ibid
Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al Uyttn Q1339), Abu Ja'far An-Nahhas dalam
Ma'ani Al Qur'an Qn86), dan Al Baghawi Mlam Ma'alim At-Torail (31594).

,l3
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AllalL # -"-- g ia berkata "Laut yang panas." Seperti

itulah Al Hasan mernbacanya.53T

Pendapat yang benar mcnunrtku adalah, kedua qira'at tersebut

telatr masyhur di kalangan ahli qira'at, dan setiap qira'at memiliki

makna yang bisa dipahami dan memiliki alasan yang tepat. Kedua

maknanya tidak bertentangaru karena bisa bermakna batrwa matatrari itu
tenggelam di dalam laut panas yang memiliki lumpur yang hitam. Bagt

yang membacarrya*b i,f menyifatinya kepada sifat yang dia miliki,
yaitn panas. SeOangion' yatg merrbacanya # -# "Laut yang

berlumpur hitam," mensifatinya dengan dzatnya yang dia miliki, yaitu

lumprn yang hitam.

Telah diriwayatkan dengan menyebutkan kedua sifat tersebut,

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

23379. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazrrd bin Hanrn me,mberitahukan kepada kami, ia

berkata: AI Awwam memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Budak AMullatr bin Amr menceritakan kepadaku dari

AbdullalL ia berkata: Rastilutlah memandang matahari ketika

tenggelam, kemudian beliau bersa{3,. l, lS f. ,9*r l' lU ti
t'jlr Sa t cir;l l, fi i wi 6 t:i',rrr")i ';6"rada di apl

Allah yang lxttos, berada di api Allah yang panas, iika Dia

tidak mencegahnya dengan perintah Allah, pasti akan

membakar apo yang ada di muka bumi."53t

Abdurrazzaq dalam tafsir Ql3U).
Ahmad dalam Musnad QD07), Al Hatsami dalam Maima' Az-Zmva'id (8/134),

ia berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahma4 dan dalarn sanad-tya terdapat seorang

rawi yang tidak disebutkan namany4 sedangkan perawi lainnya tsiqah." Ibrnu

Katsir dalam tafsir (9/186), ia berkat4 "Kebenaran dalam menisbatkan hadits
ini kepada Rasulullah perlu dikaji ulang, karena bisa jadi dari perkataan

Abdutlah bin Umar, dari kedua kawannya yang dia temukan saat peristiwa
Yarmuk."
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23380. Al Fadl bin Daud menc€ritakan kepadakq ia berkata: Abu

Daud menceritakan kepada lomi, ia berkata: Muhamma<l bin

Dinar menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Aus, dari Mashda',

dari Ibnu Abbas, dari Llbay bin Kab, bahwa Nabi SAW

membacakan kepadanya de,ngan'&.s3e

Tatrwil firman Allah: tjli:^1't:.; @an dia mmdapati di situ

segolongan wrrol)

Diriwayatkan bahwa karmr ittr dinamakan Nasik.

Takwit fimen Atah: A:i3 6-el i-"5i rji- G (Kami berhata,

"Hai Dzulqarnain, foma boleh nunyiksa.')

Allah berfirman: Kamu boleh mernbunuh mereka jika mereka

tidak mau berikrar dengan mentauhidkan Allah dan ffiIduk dengan apa

yang kamu seru rmtuk taat kepada Allatt.

Takwil firman Allah: g A#olW (Atuu boleh berbuat

he baihan terhodq mere ko)

Maksudnya adalab atau karnu menatran mereka dan

mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran dan jalan yang lurus.

ooo

fit1:i frlJ .r; $f$-i a ;;i s;s xv ;c\ ic
"B qkaa Dpiqartuinr' Ail@un ot orrrg y cng anicy a, noka

l<ffirdl<elakal<arrJmensailzafua,kerruilimilioilikrrrtaH<m,
lepadn Tulwmy a, lalu TulwJ rnengoilaafu a ilengan a&ab

yongdnak ailatarurya' (Qs. Al IGhff [18]: 87)

53e IIR Abu Daud dabm Al Hwafwa Al Qira'at (3986) dan At-Tirmidzi dalam Al
Qba'atQ934).

i
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Allah swr berfirman: ,4i;:' 3# it ; e\ iG "Berkata

Dzulqrttain, 'Adapwt orumg lnng anialn, maka kami kelak akan

mengadzabnya'." Maksudnya adalab dikatakaq "Adapun mereka yang

kafir, maka lomi akan me,mbunuhnya"

23381. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazzaq me,mberitahukan kepada kmi, ia berkata:

Ma'mar meurberitahukan kepada kami dari Qatadah, mengenai

firman AllalL eii,3;3'iy;C1 "Ado2run orong yottg anicya,

maka kami kclak akon mengadzabrqla," ia berkat4

"Maksudnya adalah dibunuh."so

Tekwil firman Ntah: K$3; 4*,i .;; $l';i-* (Kemudian

dia dihembalihan hepda Tuhannya, lolu Tuhan mcngadzabnya

dengan adzab yang tidoh ada tuaay)

Allah berfirman: Setelah dibunutu akan dikerrbalikan kepada

Allah, maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang pedih dan tidak

ada batasannya, yaitu siksa Jabanam.

ooo

fr6r1;'i3i.:;-95;9,:;f ,WJ.r3'it{L1,
" Aila2m onmg or (mg y arrg berhm fu l btanal slrahh,

makt baghryo prrrhalo yortg terffik sefugd balasrrrt, ilffi al&tt
l@ni titalillorrJkcpadrrrrya (prriltt,riah) ymrgmdah dnri

F*tan puintahknrJi.o (Qs. Al Kahff [18]: 88)

"!r' Allah SWT berfirman: Mereka yang beriman dan taat kepada

Allatr alcan mendapatkan kebaikan dari sisi AltalL yaitu srga.

* Abdwnzaq dalam t^fsir Q1346) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D385).



Firman AllalL i* "Bolosorl" Maksudnya

balasan atas keimanan mereka k€pada Tutmn-Nya

TdldrAl/l,:fhatrri

adalah sebagai

Para atrli q ira' at berbda pendapat dalam membacanya.

Mayoritas ahli qira'at Bastuatr, Madinatr, dan KuAh

membacanya #i:;X"Maka bagh)n patnla lnng terbaik sebagai

b al as an," dengan me-r afa' -l<an, lafazh d;f l t dan merrg'i dlafah-kannya

(menyandarkannya) kepada lafazh ;#jr.
Jika dibaca demikian, maka ada dua penalorilan:

Pertoma: yang dimaksud dengan ;i,;jr adalah keimanan dan

amal shalihnya, sehingga penalorilannya adalalL dan barangsiapa

beriman dan beramal shalilt akan mendapatkan balasannya (dari

perbuatan baik tersebut)

Kedua: yang dimaksud densan;iijr adalatr surgq d*.Tg-
idhafah-kannyakepada lafazh ,(Vi. Sebagaimana firman NlaI\ 'in;.

7'ti+Si "Dan sesungguhrya aWirat itu lebih baik" (Qs. An-Natrl

[6]: 30) Sementara itq yang dimaksud dengan ,r1lr adatatr akttirat,

sebagaimana firman Allab '4i t, ltljit "fong demikian itu adalah

agama yang lurus." (Qs. Al $nirnan [98]: 5) I-atazhi,ffJr adalah fIJr
yang artinya, yang lrrtrs.

Ada yang membacanya 3i.1i iE:;S "Maka bagbryn patula

yang terbaik sebagai balasan,"ilr yang maknanya adalab maka

baginya surga sebagai balasannyq sehingga rtFJt dibaca mmslwb

sebagai masWar yang bermakna, Alhh akan membalamya dengan

balasan swga

Menurutkq qira'at yang t€pat dalam ayat ini adalah yang

membacanya t#t'&{S "Maka baginya patata yang terbaik sebagai

t4t Hamzh, Al Kisa5, dan Hafsh membaca ;;-A ir* ,i dengan tamvin darr

motlrub.Ulama yang lain membacanya;iijt Ay il.Lthat Huiiah Al Qira'at
(ha!.430).
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balasan," dengan me-monslrub-kan dan men4aril,in-l<an llyJr. yang
bemnakna seeerti yang telatr kami termgkaq mal@.bagi mereka surga

sebagai balasannya Oleh karena itu, lafazh rtFlt dibaca manslrub

sebagai tafsirannya

Takwil firman Athh: t:t-Vi i 5 3Ft @an akan kami
fitahhan hqadanya tperbrtahl yang mudah dari printahAerknh
kani)

Allah SWT berfirman: IGmi akan mengajaden sesuatu yang

mtrdah bagi mereka di dunia, yang dapat menguatkanhati merekauntuk

beriman kepada Allah, serta mele,mbutkan ucapan mereka

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Mujatrid

berikut ini:

23382. Mtrhamnad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkafa: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan k€pada lomi.

23383. Al Harits me,nceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan k"pada l€mi, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada karni, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4
me,ngenai firman Allab fr6ir5 "Dori prirtah-perintah
karri," is berkata, *Itu adalah ucapan yangma'ruf,'saz

23384. Al Qasim menceritalcan kepada kani, ia berkata: Al Husain

menceritakan k€pada lomi, ia berlcata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang sama

ooo

Abdurrazzaq dalam tafth QB6), Ibrnu Abi Hatim dalm tafsifu QD385), dan
Al Baghawi dalam Ma'dim At-TeEil (31595).
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S;i i ;i &'Ai\it, ";ai 
y {il'# @ s-,'e?

@fri ;i efi r;.irK@ tuq.; 
" 
; A

"Kqrudimt tn nenetlr4lrlra, ialm (ymrg lain). Hinga apabila
dia telah sariryi ke tenW trtit mtalwri (sebelah Thrulr")

ilU nwda\ai maalwi iht nerryhwri segolongm umat ytrrg
Karni tidak meniadilcmbagi nnela sestatu yarrg

melhdffigirryo ilmi (calwya) nnahari itu, ilemildanlah.
Dan senngduryoi}ntulKarrd meliputi x,gala apaymg aih

pailanya" (Qs. Al I(ahff [18]: 89.91)

Allah Ta'ala berfirman: Kemudian Dzulqarnain berjalan

menempuh jalan-jalan dan t€mpd-telrlpat persinggahan.

23385. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaktcu menceritakan kepadaha ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padakrl ia berkata: Bapaklu menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AlialL W'€? "Kemudian dia menempuh ialan (yang

loin)," ia berkat4 "Makzudnya adalah tempat

persinggatran'#3

23386. Bisyr menceritakm kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman AllalL 6'd?
'Kemudian dia mercmpuh jalan (yang lain)," ia berkata

"Maksudnya adalah ternpat-tempat persinggatran di muka

brmi.-54'l

Mujahid dalam afsir (hd. 451).
Abdurrazzaq dalam taBir (21345).
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rarrwil lirman Anah: i ;; &A61t, *3i * '& ftyt*
(h+;'e ,$ i:i (Hingga rpia dia telah sampai he terrrpat terbit
matuhart [sebelah TimurJ dia nundapti ,rrotahari itu mmyinari
segolongan umol yong Kami ila* nunjodihan bagi mcreho sesuotu

yurg nulindunginya furi [cahayal nonhari itu)

Allah Ta'ala berfirman: Dzulqarnain mendapatkan matahari

menyinari sahr kaum yang tidak Kami jadikm sesuatu pun sebagai

pelindmg bagi mereka dari sinrnya Hd itu kaena bumi mereka tidak
ada gunrmg dan pohoq serta tidak dapat melrahan bangrrnan, sehingga

mereka tidak dapat rtrmah-rumatr. Mereka selalu

menyelam di dalam air aau sembrmyi di dalaur lubang.

Riwayat-riwayat yang menjelaslon hal tersebut adalah:

23387. Ibrahim bin Al Mustamir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sulaiman bin Abu Daud dan Abu Daud menceritakan

kepada lomi, ia berkata: Sahal bin Abi Shalt As-Siraj

menceritakan kepadaku dari Al Hasan, mengenai firman
Allah, fu r+;, # ,fi i;i j fi &'iG, ,,Motahorr rn
menyinoi segolongot un d yang l(ani tidak menjadikan bagi

merelra sesuatu yang melindunginya dari (caltoyo) matahqi
itu," ia berkata "Tanah itu tidak mampu menahan bangunan,

sehingga ketika matahari menyinari, mereka menyelam ke

dalarn air, dan jika maahari telah tenggelam, mereka keluar

seeerti heruan yang berkeliaran.

Al Hasan berkat4 "Ini adalah hadits Samrah."flS

23388. Bisyr menceritakan keeada karli, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sald menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman Allab &ftg*

vs Diriwayatkan oleh Abu Sfil& drllam Al Azhorrah (4tl47l),Ibnu Abi Hatim
dalam tafsir (712386), dm Al Bagbawi dabm Ma'alim At-Toail (31595).
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fuvi' #,fi S:i i fi &Au's., *Ai * "Hingga
apabila dia telah sampi ke tempat terbit maahari (sebelah

Timw) dia mendopati matahui itu menyinqi segolongan

unot yang Kani tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang
melindmginya dni (calwya) matahoi itu," ia berkata,

"Diriwayatkan bahwa mereka berdiarn di tempat yang tidak
dapat menahan bangunaq sehingga mereka ''lggal di dalam

lubang. Jika matahari telah tenggelam maka mereka keluar
untuk mencari penghidrpan Mereka berkat4 q63i; dl,{
ff- ;lf* 'Demikiutlah Dan seswtggtivrya ilmu ksmi

' meliptti segala apa yang ada padorqla'. "

23389. Al Qasim menceritakao k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allall AUf.t
fuV-;, i A i:i i /j'& "Dio mendo7tati natinorr rtu

menyinari segolongan umot yang Kami fidak menjadikon bagi
merelra sesuatu yang melin&nginya dari (cahaya) matahari

itu," ia berkata" *Mereka tidak pernatr membangun dan tidak
pernah dibangrrn di atasnya bangunan sama sekali, maka jika
matahari muncul, mereka masuk ke dalam lubang atau

menyelam ke laut, hingga matahari terbenam. Itu karena tanah

mereka tidak ada pepohonan. Suatu kali datanglah satu tentara

kepada merek4 lalu penduduk tenebut berkata kepada

merek4 'Janganlah kalian berada di tempat itu jika matatrari

mrmcul'. Mereka lalu berkata 'Kami tidak akan meninggalkan

tempat ini sampai matahari bersinar'. Mereka lalu berkata lagi,
'Tulang apakah ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah tolang
telrtara yang mati kekeringan ketika matahari menyinari

s lbnu Abi Hatim dalam t"ftir QD3t6),Ibnu Athiyah dalam ll Muhwro Al
|rajiz (31540). dan Al Baghawi daln Mo'alim At-Tarail Q1595).
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mereka, sedangkan mer€ka berada di tempar ini'. Ia berkata

'Kemudian mereka berlari dari t€mpat i1or.r547

23390. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar merrberitatnrkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai

firman AllarL (*V;, #,{ S:i j ;i, &'g"Matatari itu

menyinoi segolongan umd Wg Kot i tidak menjadikan bagi

mereka sesuatu ymg melindmghln doi (cahaya) matahari

ittt," iabe*at4 "Maksudnya adalab telah sampai kepada kami

bahwa mereka mendiami tempat yang tidak bisa dibangm satu

bangrman pun, sehingga ketika matahai muncul, mereka

masukke dalam lubang sampai maabari tenggelam, kemudian

mereka keluar untuk mencari kehidupan mereka."54t

Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalatt oftmg negro.

Sebagaimana riwayat berikut ini:

23391. Al Hasan bin Yahya menc€ritakan kepada l@rni, ia berkata:
'AMurrazzaq 

me,rnberitahulon kepada kami, ia berkata: Ma'mar

memberitahukan kepada l<ami dari Qatadalt mengenai firman

Ailarr fur+;, # ,a3 i:i i ,j &'{!ic:r:.:"Matahari itu

menyittwi segolongot umd Wrg Km-tidak menjadikan bogi

mereka sesuatu yng melindungbryn doi (calwyo) matahsi

itu," ia trr/riil4"Dikdakan bahwa mereka orag negtD."s4e

Takwil firmen Allah: i$K fOr.t*-rrt *l
Yalcni: Demikianlah, kernrdian dia menernpuh jalan hingga

sampai ke tempat rcrbit matahari.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn386).
Abdurrazzaq dalam tafsir Q1346) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712386).

Abdurrazzaq dalam tafsir 81346),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D3E6), darrr

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsw (3/540).
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Lafa* shilahdari g3f, dan malna ayat tersebut

adalah, kemudian dia menempuh jalan hingga sampai ke ternpat terbit

matahari, sebagaimana ia menempuh ke tempat tenggelamnya

Takwil fiman Nlah: f.r;-iq$ifi @o, sesungguhnya

ilmu Komi meliputi segala opayang ada padanya)

Allah berfirman: Ilmu Kami meliputi tempat terbitnya matahari,

tidak ada makhluk-Nya dan keadaan mereka yang tersembunyi di

tempat itu, juga di tempat lain.

Pendapat karni dalarn hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23392. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkara: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahi4

tentang makna firrran Allah, f,.; "Apo yang ada padanya," ia

berkata" "Malananya adalah ilmu."550

23393. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najilr, dari Mujahi4 riwayat yang

sama

23394. Yrmus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Zaid b€rkata

tentang firman All"lr, f.r;-iL,(JJilili ,4K "Demikianlah

Dan sesungguhnya ilmu Ifumi melipttti segala apa yang ada

padanya"" ia berkata, "Maknanya adalah, ilmu.'551

Mujahid dalam tafsir Oal. 451), Ibnu Abi Hatim dalam 6fsir Qn386), dan Ibnu

Katsir dalam taftir (9/190).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/595) dengan lafazhnya tanpa sorud,
dan tidak kami temukan sanad-nya kepada Ibnu Zaid' Lihat riwayat
sebelumnya.
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si<J64j*utri_fri6&G#@G'€,?
si Ani Ai''1--f, Ai6 erll't *ltr s. f 6 @ <i6fii

ir("{"6*irPc;:'iJ4
'Kenudimt dfu menenpuh ffiu idlm (yffiS lain logil .

Hinga afrlbila diatclah soarnfui ihi utma &nfuah gwJung'
dia mendoPai ili hadapm bfun kfuit iar vmu l<ntn yorrJg

hrrnplr fA& nengefii perbicu aut. Mqela Mk da,' Hai
Dnilqcn du seszngguhnya Y"'iui b, n*'^i"i ifii orang.

oru.g yorrrg menhm lcml'srtlcorlr. di rnnii.a bwrni, rnal<a

dapatl<ahl@nimen$elril<m*-sntupurbayaranl<epadnru4
w.payal<mru menrha ilhding ufimakani dur msekf,'?'

(Qs. AI IGhft [18]: 92-94)

Allah Ta'ala berfirman: Lalu dia berjalan mengikuti jalan-jalan

(yang lain) dan tempat persinggahan. iJ.jJi '6, 
U $L# "Hingga

apabila dia telah sampai di antwa du bruh gumtng."

Terdapat pe*eaaan dalam bacaan (qira'at) ayat ini.

Mayoritas ahli Madinah dan Kufah me,nrbacanya '6, t$L&
{Ai "Hingga apabila dia telah samryi di antua &n buh il*rg,u

dengan dhamnah pada hrruf sin. Begitu juga semua yang terdapat di

dalam Al Qrn'an

Ahli lvlakkah membacanya denganfulnh pada se,nrua

Abu Amr bin Ala dalarn surah ini merrbacanya deryanfathoh

pada hnnrf sin, dalam surah Yaasiin dengan dhommah, dan ia
mengatakan bahwa -ilr dengan fotlah artinya adalalL penghalang



antara kamu dengan sesuatu. Sedangkan J:Jl artinya

yangmenutupi mata552

fdldr,-Art:nrurbmi

adalatr sesuatu

Ahli Kufah dalam semua Al Qn'an mernbacanya dengan

fattah pada huruf sin, kecuali pada firman Allah, iiSi'e *$Li:
"Hingga apabila dia telah sanpai di antwa dua buah grmtng. " Khusus

pada ayat ini mereka merrbacanya dengan dlummah.

Diriwayatkan dari Ikrimah tentang hal tersebut:

23395. Ahmad bin Yusuf menceritakan hd itu kepada kami, ia
berkata: Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata:

552 Ibnu Katsir dan Abu Amr meinbacanya ltite 'ri$111drtt Jr ';fi) derrgarr- fahah,
dan dalam sgrah yaasiin r'i dengan mtfu,.
Abu Amr bertcata: I.aftr SLlt artinya penghalang ymg mengbalangi l<a6s
dengan sesuatu, atau sesuatu yang ada di hadapannya Orang Arab berkata: fil
arl dengan dhotmah. M€rel6 b€rdalil dengan firman Allab { A3 A!#U,
'oi)i-"Dan Kani tatup (mota) merelea sehingga mqeka tidak dalat rhelihat."
(Qs. Yaasiin [36]: 9) ]vlaksudnya adalab Kami jadftan di mata mereka sesuatu,

sehingga mereka tidak dapat melihat pctunjuk dan kebe,naran

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya i-il, i. dengan rajta', $i i'i$j dengan

fothah. Demikian juga yang terdapat dalam surah Yaasiin.
Abu Ubaid berkata: Jika orang Arab mendapatkan sesuatu yang merupakan
perbuatan Allah, berupa gunmg atau pepohonao, maka disebut aL dengan
dhammah. Sedanglcan jika dibangrm oleh manusia maka disebut '.ri dengan

fathah. Ikrimah juga mengatakan demikian.
Hamzah dan Al Kisa'i berp€xdapat bahwa firman emr, rL '#t Q.W'ol
maksudnya adalah, itu merupakan manusia Begitn juga dengan yang
ada pada surah Yaasiin, )rang b€rarti bahwa keduanya dibaca de'ngan fatloh
sebagai ngashdar, tanpa lafazhl'it, kare,na ketika Allah berfirman, ,. Ot W.j
E i*-SJ seakan-alcan dia berkata: tfs.r-1 menjadikan moshds bermalira J.z
jika rir6njadi hal yang malclum bahwa maksud lafrzh t3rL pada surah Yaasiin
bul€nlah seperti yang dimaksud dalam firman Allah, dglllr ffi karena
keduanya adalah dua gunung maka di sini ia diartikan sebagai p€nghalang

mata.
Nafi, Ibnu Umar, dan Abu Balcar me,mbasa semuanya dengan mtfu'.
Hafsh membaca semuanya dagan fathah. Dalil mereka adalah, lafalb i.ribtt
adalah dua bahasa yang memiliki satu maknq seperti lafadn jij/t dan 4lt. 1itr61
Hujjah Al Qira'at (hal. 430, 431).
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Hajjaj menceritakan kepadaku dari Hanm, dari Ayub, dari

IkrimalL ia berkata, *Jika itu peftuaran bani Adam, maka

latazh.rlJt 6sngan fatlralr. Jika perbuatan AllalL maka lafazh

.rLtr ldengan dhamrnah)."

Al Kisa'i berkat4 "Ittr adalah dua bahasa yang me,miliki satu

makna"

Pendapat yang tepat menrrriltu adalab keduanya merupakan

qira'at yang masyhur di kalangen scmua abliqira'at di seltrnrh penjunt

negeri, dan maknanya pun !flna Oleh kareira itq dipeftolehkan

membacanya dengan bacaan yang mea saja, tidak ada artinya bagi

yang membedakan antara .rLtr aeogm rlJr, seperti yang diriwayatkan

oleh Abu Amr bin Al Ala dan Ikimalu karcna kita tidak mendapatkan

dalil yang me,rnbedalon antara keduanya s€eerti yang mereka

riwayatkan. Begitu juga dengan ahli talnilil yang kita riwayatkan dari

m€rekq tidak ada yang menjslq*an fahah dat dlronrah, kalau saja

ada perbedaan malma, pasti al<an ada riwayat ymg menjelaskanny4

inysaAllah.

Akan tetapi memrnrt merek4 maknnnya tidak berbed4 sehingga

mereka menafsirkan bacaan t€rsebut tarya menjelaskan perbedaan di

antara kedtranya Sdarykan yang diriwayalkan dari Ilaimah, maka

y4ng meriwayatkannya dari Ayyub perlu dikaji ulang dalam

periwayarannya karena kita tidak meodryakan riwayat yang tsiqah

dari sahabatnya bahwa itu adalah rimyd Ayyub.

lratafuflt dor, .ilt semua bermakna penghalang di antara dua

sesuatu, sedmgkan dalam ayat ini maknanJra adalah dua gutrng yang

menghatangi se$atu di antara keduanya, lalu Dztrlqamain menrbangun

dinding yang memisahkan antaa YaJuj dan MaJuj dengan mereke

unttrk menjaga dari kerusakan yang dip€fuEt oleh Ya'juj dan Ma'juj.
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Pendapat karni dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

23396. Al Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadalor dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Harsani, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman AllalL ilAi'e tl]1fl "Hingga
apabila dia telah sampai di antua du bwh gumtng," ia

berkata, "Maksudnya adalall dua bukit yang menghalangi

antara YaJuj dan Ma'juj dengan dua kaum yang berada di

belakang p€xnisah Dzulqarnain adalah bukit Amenia dan

Adzarbaijan."553

23397. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kauri dari Qatadah, mengenai firman Allah, 'e ti6]iii
{{Ai "Hingga apabila dia telah sampai di antara aia Ouan

gunung" ia berkatq "Keduanya adalah dua bukit."ssa

23398. Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: IJbaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman

AllalL y;A1'6, "Antara dua buah gunung," ia berkata,

"Maksudnya adalah di antara dua bukit."555

23399. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lelni, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada l<ami dari Qatadab mengenai

Ibnu Athiyah dalam Al Mthuro Al Wajiz (31541) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (5/189).
Diriwayatkan oleh Al Buldari dalem Ahadits Al Anbiaa', perrbahasan

mengenai kisah Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat ini mu'allag dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Lafaz.h ;iLlt.; artinya adalah dua bukit."

553

5v
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firman Allah {iAi'$, "D antara dua buh gumtng," ia

berkat4 "Makzudnya adalah dua bukit."s56

Takwil fiman Atlah:'o;i'riKri 6 4j' .-- t, {-Jf,JJi

$j fOU mendopati di hadapan kedua bukit itu sudu haum yang

hampir fidah ncngerti pembicaraan)

Allah Ta'ala berfirman: Dzulqarnain mendapatkan di hadapan

dua bukit itu satu kaum yang hampir tidak memahami ucapan kecuali

ucapan kalangan meneka sendiri.

Terdapat perbedaan qira'atpada fimran Allah,'t tii- " Hampir

tidokmengerti."

Mayoritas ahli Madinah dan Bahsrah, serta sebagian ahli Kufalt

membacanya $jr'";n- "Hanpir tidak mengerti pembicaraan," dengan

fatlahpada humf qaf danya, dari tafazh tifi'rtil- ,F}t 9i.
Mayoritas ahli Kufah membacanya'li:i'o#-dengan dlnmmah

pada huruf ya dan kasrahpada hunrf qrfssT b*r*I dari lafazh t4il
Ariil ,fiif G ttli"Manakala aku memahamkan dia".

Pendapat yang tepat menurutku adalalL keduanya merupakan

qira'at yang masyhur di kalangan ahh qira'at di seltgutr penjr:m negeri,

dan satu sama lainnya tidak bertentangan, karena kaum yang

dib€ritahukan oleh Allah dalam ayat ini boleh jadi memang hampir

tidak memahami perkataan orang lain" sehingga makna qira'at tersebut

benar. Atau, di samping keadaan mereka yang seperti itq mereka juga

tidak mampu memahamkan ucapan kepada orang lai& baik dengan

556

557
AMurrazzaq dalam tafsir (4347). . - -
f{nmz?h dan Al Kisa'i mlmbaca'T,:;.i#-i.tt{i I g"rgao dhonmah pada

hnruf ya Ulama yang hin nombaca ll $ffi o1r5l(i f Mganfathah. Lihat

Hujjah Al Qira'd (}r,1.432).

L
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lisan maupun de,ngan akal me,reka keena satu sebab. Jadi, bacaan yang

kedua tersebut juga benar.

Talrnil firman Alhh: '&dSil(Sesungguhnya Ya'iui dan

Malufl

Ahli qira'atb€rbeda pendapat dalam firman Allah, &L CSit
" Sesunggulutya Ya'juj dan Ma'jui. "

Ahli Hijaz, Irah dan yang lairu membacanya &t Cf-itt
"sesungguhnya Ya'juj don Ma'iui," tanpa lamzah, berdasarkan wazan
'Jig Mlafazh ',*hrt'*r3-dan menjadikan kedua huruf alif dalarrr

ayat tersebut sebagai alif m'idah (tambatmn), kecuali Ashim bin Abi

An-Nujud dan Al A'raj, diriwayatkan batrwa keduanya membaca ayat

tersebut dengan lamzah pada keduanya dan menganggap hamzah

sebagai bagtan asli daxi k ta tersebut.558 Seakan-akan keduanya

menjadikan Li\ber-wazatr J:ft M kata *rt tu aiV ber-wazan

o-ye' 

Qira'at yang tepar mentrrut kami yaifiL {t df- irl
"sesungguhnya Ya'juj dan Ma'iuj," de'ngan huruf alif darl. bukan

lwmz.ah, karena ima'dalrm bacaan tersebut, dan menrpakan perkataan

yang sudatr ma'ntf pada lisan orang Arab, sebagaimana perkataan

Rubah bin Al Ajjaj berikut ini:

6 tlet)ttil6';,Gt
"I(alou saja Yajuj don Majuj bersarmo-sotto, dot, kotott Aad, maka

semuoryn pasti akan kcmMi dor memifia bonrut sottbil saling

nungihtti.- s'e

5s Ashim mcmbaca eih(ptbro-gao rrargort.
Ulama ymg lain me,mbacanya 'UhVl ii. ti ol Agm uuotlatulan dan hunrf
yoadrzlr"nfof il-nya-Lkil,Ih.ii;hAl6o'a@1.432,433).
Lilnil A&Diwot (hal. 92).

6e;v,t C;iltT
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Maksudnya adalah dua kaum yang hada di balik tembok.

Tatrwil fiman Allah: ;'ii a i4S (Orang-orang yang

membuat kerusakan di muha buni)

Ahli taloilil b€rbeda pendapat tentang makna kenrsakan,

sebagaimana disifakan oleh Allah terhadap dua kaum tersebut.

Sebagian b€rpendapat bahwa mereka memakan manusia.

Mereka yang berpeirdapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23400. Ahmad bin Walid Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Aynrb Al Khauzani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada

karni, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Abdul Aziz

berbicara tentang fimran AllalL A;''ii A';rr:t i & d.t-il
"Seswrggultnya Ya'juj dan Ma'jui itu orang-orang yang

membud kcrusakan di muko btoni," ia berkata, "Maksudnya

adalab mereka memakan manusia"560

23401. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutrammad bin Ishaq

menceritakan kepadakq ia berkata: Sebagian Ahli Kitab yang

telah memeluk Islam, yang biasa meriwayatkan hadits-hadits

dari kalangan orang asing (non-Arab) menceritakan kepadaku,

bahwa mereka adalah orang-orang yang secara turun-temurun

mewarisi ilmu Dzulqamain. Mereka meriwayatkan batrwa

Dzulqamain adalah penduduk negeri yang bernama Marzuba

bin Madubah Al Yrmani, kehnunan dari anak Yutan bin

Yafits binNuh-56r

s Ibnu Abi Hdin dal@ taair (7l23sE)
56r Al Mawardi dafuA*Nuhawa Al Illtut(3R37),Al Baghawi dprlam Ma'alim

At-Totzil (31593), dm Abu la'far An-Nahhas dal:m Ma'oti Al Qr'm Qn84.>.
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23402. Ibnu Humaid menceritakarl kepada karni, ia berkata: Salamah

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mubammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dri Tsarn bin Yazi{ dari Khalid

bin Maadan, Al Kala5, dan Khalid adalah termasuk orang

yang mengetahui bahwa orang-orang bertanya kepada

Rasulutlah SAW t€ntang Darlqamairu lalu Rasulullah SAW

UersaUaa, "seorong raia yorg mengelilingi &mia doi
awalnya dengan mengihtti i alot-j alan "

Khalid berkata: Umar bin Khaththab mendengar seseorang

berkhutbah, "Wahai Dzulqarnain." IJmar lalu berkata, "Ya

Allab arnpunild apakah kalian ridha me,lryebut ftuna

seseorang dengan narra seorang nabi, hingga kalian juga

menyebut dengan nama malaikat? Jika Rasulullatt SAW

mengatakan de,ngan nama itu, mal<a yang tepat adalah yang

diucapkan oleh Rasulullah SA\V, dan yang batil adalah yang

menyelisihinya"s@

23403. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadakrl ia berkaa: Seseorang yang tidak aku

cela telah memceritakan kepadaku dari Watrab bin Munabbih

Al Yamani, dan dia termasuk orang yang mengetatrui

peristiwa padazarnm dahulu dia berkata: Dzulqamain berasal

dari Romawi, anak seseomng yang sudatr tua yang tidak

memiliki anak selain dia, namanya adalah Al Iskandar.

Dinamakan Dzulqarnain karena kedua sisi kepalanya adalah

tembaga Ketika mencapai usia dewasa dan menjadi harnba

yang shali[ Allah berfimran kepadanya, "Wabai Dzulqarnain,

sesunggutrnya Aku mengutusmu kepada selunrh umat di bumi,

5e Abu Ja'far An-Nahhas dalam Ma'sti Al gw'ot QnSq dan Al Qurthubi dalam
tafsir (l l/a6).
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yaifu umat yang berbeda lisannya Di antara mereka ada dua

umat yang jarak keduanya sepanjang bumi, dan umat yang

berada di tengatrtengah bumi yaitu dari golongan jin dan

manusia, serta YaJuj dan MaJuj. Umat yang jaraknya

sepanjang bumi, yaitu umat yang tinggal di tempat

tenggelamnya matahari, dinamakan Nasrlq dan yang berada di

tempat munculnya matahari dinarnakan Mansik. Umat yang

jaraknya selebar bumi ada di sebelah kanan bumi, yang

dinamakan Hawil, Sedangkan yang lain berada di sebelah kiri
buni, yang dinarnakan Taloril."

Ketika Allah mengatakan hal itn, Dzulqarnain berkata, "Ya
Tuhan kami, Engkau telah membebankan kepadaku beban

yang berat tidak ada yang sanggup memikulnya kecuali

Engkau. Oleh karena itu, beritahu aktr tentang umat yang

Engkau utus aku kepadanya. Dengan kekuatan apa aku bisa

mengrrnggulinya? Dengan perkumpulan apa aku bisa lebih

banyak dari golongannya? Dengan cara apa aku bisa

i tipu-daya mereka? Dengan kesabaran apa aku

dapat berbuat keras dengan mereka? Dengan balrasa apa aku

berbicara kepada mereka? Bagaimana aku bisa mematrami

batrasa mereka? Dengan pendengaran apa aku bisa memahami

perkataan mereka? Dengan penglihatan apa aku bisa melihat

mereka? Dengan huijah apa aku mendebat mereka? Dengan

hati apa aku bisa mematrami akal mereka? Dengan hikmah

apa aku mengatur mereka? Dengan keadilan apa aku bisa

berbuat adil kepada mereka? Dengan kelembutan apa aku bisa

bersabar atas mereka? Dengan pengetahuan apa aku bisa

menjelaslran kepada mereka? Dengan ihnu apa aku bisa

mengerti unrsan mereka? Dengan tangan apa aku bisa

memegang meneka? Dengan kaki apa aku bisa menjejakkan

Icaki di tanah mereka? Dengan kekuatan apa alcu bisa
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mengunpulkamya? Deirgan telrtara apa aku bisa mernerangi
me,reka? Dengan kawan bagaimana aku bisa berbuat lembut
kepada mereka? Alu tidak memiliki 4pa pun dari yang aku
sebutkan, agar aku dapa menegalkan dan kuat terhadap
m€rek4 dan Engkau adalah Tuhan Yang Matta penyayang

yang tidak akan membebani s€seorang kecuali sesuai

ke,mampuannya Engkau tidak mencelanya dan me,lrcacinya,
nkan tstapi Engkau menyayangi dan berlematr-lembut kepada

me,reka-"

Allah Ialu berfirmaa *Aku akan memberikan kekuatan
terhadap apa yang Aku bebankan kepadamu. Aku longgarkan
dad"mu sehingga segala sesrratu akan t€rasa luas bagimu. Aku
akan meluaskan pemahamanmrl sehingga kamu bisa
memahami semuanya Aku akan mengajarkan semua bahasa

kepadamu, hingga kamu bisa berbicara kepada semrxmya.

tAku bukakan pendengaranmu sehingga kamu bisa
mendengar segala sesuatrr Aku akan lebarkan pendanganmu,

sehingga kamu dapat melihat segala sesuatu].563 Aku akan
atur semua urusanmu, sehingga kamu bisa memperbaiki
segala sesuatu Aku aakan semuanyq sehingga
tidak ada yang tertinggal bagimu Aku akan menjagamu,
sehingga tidak ada yang samar-sauur bagimu. Aku akan

menyokongmu, sehingga tidak ada sesuatu yang akan
mengancarnnrl Alar akan menguatkan pasukanmrl sehingga
tidak ada yang mampu mengalabkanmu. Aku akan

mengeraskan hatimu, sehingga tidak akan ada yang mampu
Aku akan menundukkan bagimu catraya dan

kegelapan, dan menjadikan keduanya sebagai bala tentaramu.
Cahaya akan me,nyinari di depanmu, dan kegelapan akan

o Apu )ang terdapat di antara tanda I tidak tercantum di dalam manuslaip.
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m€ngelilingi di belakangmu Alu akan menguatkan akalmta

schingga tidak ada yang meneronnu. Aku akan melapangkan

apa )'ang ada di depanmrl sehingga kamu dapat menguzts:li

segalanya. Aku akan menguatkan langkahmu, sehingga kamu

dryat menunjukkan segala sesuafiL Aktr akan pakaikan kamu

kebesaran sehingga tidak ada yang berani menghinamu."

Ketika hal itu telah dikatakan kepadanya, dia berjalan menuju

kaum yang berada di tempat tenggelamnya matatrari. Ketika

telah sampai kepadanyq dia mendapatkan perkumpulan yang

jrmlahnya sangat banyalq tak ada yang mampu

gnya kecuali Allah, dan tidak ada kekuatan yang

mnnpu menahannya kecuali Allatl. Lisan yang berbeda, hawa

na8u yang bermacam-macam, serta hati yang bercerai-berai.

Ketika melihat hal tersebut, dia pun menandinginya dengan

kegelryaq dia jadikan di sekelilingnya tiga pasukan,

mengelilingi mereka dari segala penjtrq lalu dia gtring

s€hingga dapat dia lnrmpulkan dalam satu tempat. Setelah itu
dia terangi mereka, lalu dia menyeru agar mereka kembali

kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Lalu sebagian dari

mereka berimaru dan sebagian lagt menentang. Dia lalu
rneirdatangr orang-orang yang berpaling darinya, lalu dia

masrkkan kegelapaq hingga kegelapan itu masuk mulut,

hidmg, telinga, dan tenggorokan mereka Begitu juga nrmatr-

rtmah mereka, menyelimuti dari atas, bawah, dan dari segala

sisi. Mereka prm bergejotak dan bingrmg. Ketika mereka sadar

bahwa mereka akan hancrn di dalamnya, mereka prm

burduyun-duyun menuju ke aratrnya dengan suara yang satu,

meka dia hilangkan dari mereka dan mengambil mereka

de"rgan paksa, maka mereka rnasuk ke dalam seruannya
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Dia @ztrlqarnain) lalu merrbentuk pasukan dari ahli Maghrib

menjadi rrnat yang amat besar, lalu menjadi sattr kesatuan

tentara Dia kemudian berjalan memimpin pasukan tersebut,

sedangkan kegelapan b€rada di belakang merek4 mengelilingi

mereka dari segala penjunt sedangkan calraya menerangi di

depan mereka Mereka berjalan di sebelah lonan dari bumi

me,nuju penduduk sebelah kanan burni yang bernama Hawil.

Allah telah menrmdukkan tangan, hati, akal, pikiran, dan

penglihatan baginya, sehingga jika dia me,lnerintatr maka dia

tidak almn salalL dan jika diamengamalkan satu amalan maka

dia pasti mampu mengerjakannya dengan teliti.

Kemudian dia berjalan me,rnimpin uurat tersebut. Jika telah

sampai di laut maka mer,eka membangrrn perahu dari

potongan-potongan kayu yang kecil, dan me,lrgaturnya dalmt

satu jam. Dia menjadikan dalam buisannya tersebut semua

umat dan pasukan sad me,reka melewati laut dan sungai,

setiap orang dibebani de,ngan lempe,ngan yang tidak boleh

sampai rusalq dan dia terus memaksanya hingga sampai

kepada Hawil. Dia juga berbuat seeerti yang dia lakukan

kepadaNasik.

Setelatr selesai, ia berjalan melalui aratr kanan bumi hingga

sampai ke Mansak yang berada di tempat terbitnya matatmri,

dan dia berbuat seperti yang dia lalailGn dengan dua umat

sebelumnya dan me,lrjadikannya tentara Dia kerrudian

kembali dengan menghadap ke sebelah kid bumi, menuju

Tal$ril, yaitu umat yang berseberangan de'ngan Hawil dan

berhadapan dengan jaral< selebar bumi. Setelah sampai ke

tujtrarl dia menjadikan mereka pasukan (s€Perti perbuatannya

kepada tunat sebelumnya).
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Dia lalu melanjutkan perjalanannya menuju umat yang berada

di tengah-tengatr bumi, yaitu dari golongan manusia dan jin,
serta Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka sampai di tengah jalan

yang berada di dekat Turki dari arah Timur, segolongan

manusia berl€ta kepadanya, "Wabai Dzulqamaia di antara

dua gunrmg tersebut hidup makhuk AUaIL bmyak dari mereka

yang menyerupai manusia, tetapi lebih dekat kepada binatang,

karena mereka makan tanaman dan menerkam binatang-

binatang ternak serta binatang buas, seperti serigala menerkam

mangsanya. Mereka juga makan renrmputan dan binatang-

binatang bumi yang melata seperti ular dan kalajengking.

Mereka memakan semua makhluk hidup yang bernyawa, dan

tidak ada makhluk hidup yang berkembang biak dalam satu

tahun sekali seperti mereka Tidak ada yang bertambah

banyak dengan cepat seeerti pertambalmn mereka. Jika

mereka memiliki masa yang panjang untuk berkembang biak

seperti rtq maka mereka pasti memenuhi bumi dan membuat- 
kenrsakan. Tidak lebih dari satu tatrun karri berdampingan

dengan merek4 kami zudah memperhitungkannya dan

menunggu mereka akan menyerang kami dari arah kedua

bukit ini."

6.*oltpc;:nkJ;rdi{ui','if./.tti.i1.ltg;ir*iJi
@ c:;''ff" :s$. {;1'hei# r j; ig(j6 @ k'r*"
"Mereka berkata, 'Hai Dzulqunain, sesungguhnya Ya'iui dan

Ma'juj itu orang-orang yorg membut kcrusakan di muka

btmi, maka dapatkah komi memberikan sesuatu pembayaran

lrepadomu, supaya kmnu membuat dind@ antara komi dan

mereka?' Dzulqottain berkfra, ,AW ymrg telah dihtosakan

oleh Tuhanht kcrydafu terhadopryn odolah lebih baih maka

tolonglah aht dengan kchntan (morusia dan alat-alat), agar

aht membuatkan dinding otttrakoru don mereka'."

t l
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Dzulqamain berkata, "Siapkanlah besi dan tembaga sehingga

aktr bisa tahu negerinya dan menandai tempat mereka, serta

mengukur di antara kedua gulung tersebut."

Dia kemudian berangkat memimpin orang-orang tersebut

hingga b€rada di tengah-tengah kaum tersebut. Dia

mendapatkan mereka dalam satu ukuran, baik laki-laki

maupun perempuan. Tingg mereka seukuran seperempat

tinggl orang dewasa kita- Mereka mempunyai cakar yang

letaknya seperti larku tangan kita, memiliki taring dan grgr

geralram seperti taring dan binatang buas,

memiliki rongga mulut seeerti rongga mulut rmta yang

$umanya akan terdengar keras jika dia makan, atau seperti

pecahan gg yang keras. Tubuh meneka berbulu, selurutt

badannya berbulu, yang menutupi serta menjaga mereka dari

paoas fu1 dingin. Mereka me,miliki dua telinga yang besar,

yang satu meruncing besar (seeerti telinga kelinci) dm salatt

yang satunya lagi mengeriput kecil (seperti telinga tihs).
Salah satu rmtuk mendengar, dan salah satunya lagi untuk

berbwu. Salah satu unhrk musim panas, dan salah sattrnya lagi

untuk musim dingin. Tidak ada laki-laki atau peremptran di
antara mereka kectrali telatr mengetahui ajalnyq karena tidak

akan rnati laki-laki mereka kecuali telah menurunkan seribu

keturunan, dan perempuannya tidak akan mati kecudi telah

melahirkan seribu anak dari ratrimnya Jadi, jika telah

mendapatkan keturunan sebanyak seribrr mereka' meyakini

kematian itu.

Ketika Dzulqrnain melihd hal itu, dia perg ke arah di antara

dua gunrmg kemudian memguhn di mtra keduanya yang

b€rada di persirnpmgan da€rah Turti, yang bcrada di sebelah
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Timur matatrari, kerlrdian dia dapatkan ulorannf serahrs

fosakh.

Ketika membangm bangrurannya, dia menggali pondasinya

hingga sampai air, dan menjadikan lebamya 50 farsakh,
kemudian dia isi dengan karang, sedangkan dasamya dari

tembaga, dicairkan kemudian dituangkan ke dalamnya,

sehingga seperti lelehan gunmg di bawah tanah. Kemudian

dia tinggikan, dan diratakan dengan cairan besi serta tembaga

yang mendidih, dan me,njadikan celatr-celaturya dari tembaga

lcuning, sehingga menjadi seperti kuningnya tembaga dan

hitamnya besi yang telah dingi.

Dia lalu pergt ke suatu golongan dari kalangan manusia dan

jin. Ketika dalam perjalanan, dia bertenru dengan kaum yang

shalih, menegakkan kebenaran dan berlalo adil. Lalu dia

mendapatkan satu kaum yang b€rada di tengatr-tengah,

mereka membagi dengan sanra rata, menghulumi dengan adil,

saling berkasih sayang, keadaan dan batrasa mereka satu,

aktrlaknya hampir serupa, jalan hidup mereka lurus, hati

mereka lembut, dan perjalanan hidup mereka bagus. Kuburan

mereka berada di depan pinfu nlnatr mereka, rumatr mereka

tidak berpintu, dan tidak ada di antara mereka pemimpin,

hakim, orurng l<ayq raja, dan pemtrkan kaum. Mereka semua

kedudukannya sama, tidak ada perbedaan dan kelebihan di

antara mereka Mereka tidak saling merrbunulr, mencaci, dan

berselisih. Mereka tidak tertimpa musibatr seeerti musibah

yang menimpa manusia umumnya, dan umur mereka paling

panjang.

Ketika Dzulqamain melibat hal itu, dia merasa hetan, maka

dia berkata, "Wahai katnru beritatru alu tentang keadaan

kalian, karena aku telah mengelilingi dunia ini dari Timur
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sampai Barat, dari laut sampai daratan, dari yang terang

sampai yang gelap, tapi aku tidak mendapatkan kaum seperti

kalian." Mereka lalu berkata, "BaiklalL tanyakan ke'pada kami

apa yang ingin karnu ketahui." Ia berkata "Mengapa kuburan

kalian berada di pinhr-pinttr n,mah?" Mereka menjawab,

"sengaja kami lakukan itu agar kami tidak lupa akan

kematiarL dan ingatannya tidak akan keluar dari hati kami." Ia

berkata, 'Mengapa nrmah kalian tidak berpintu?" Mereka

menjawab, "Itu karena tidak ada di antara kami orang yang

berbuat salalu dan tidak ada di antara kami kecuali dapat

dipercaya" Ia berkata, "Kenapatidak ada pemimpin di antara

kalian?" Mereka menjawab, "Kar€na tidak ada keztraliman di

antara kami." Ia berkata "Kenapa tidak ada hakim di antara

kalian?- Mereka menjawab, "Karena kami tidak pemah

bertengkar." Ia berkata, "Kerrapatidak ada ofimg yang kaya di

antara kalian?' Mereka menjawab, "Karena l€mi tidak

memperbanyak harta-"

Ia berkata, "Kenapa tidak ada raja di antara kalian?" Mereka

menjawab, "Karena kami tidak saling menyombongkan diri."

Ia berkata, "Kenapa kalian tidak saling berselisih dan tidak

pernah bertengkar?" Mereka menjawab, "Karena hati kami

telah dihma}ftan di antara kami." Ia berkata "Mengapa kalian

tidak pernah mernbunuh?" Mereka menjawab, "Karena kami

kalahkan tabiat l€mi (untuk saling membrmuh) dengan

kemauan yang keras dari karni, dan kami dasarkan diri kami

dengan impian." ia berkata "Mengapa bahasa kalian satu dan

jalan kalian lunrs serta tegak?" Mereka menjawab, "Karena

l€mi tidak saling berbohong tidak saling menipu, dan tidak

saling mengecam." Ia berkata, 'T)ari mana hati kalian bisa

satu?'Mereka menjawab, "Kal€na hati karni bersib, dan telah

dicabut ns hasud serta dengki di antara karni." Ia berkata,
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"Kenapa tidak ada yang miskin dan yang kaya di antara

kalian?" Mereka mer{awab, "Karena kami saling membagi

dengan sama rata?" Ia berkata, "Kenapa di antara kalian tidak
ada kekerasan?" Mereka menjawab, "Karena perasaan

merendah diri dan tawadhu dari kami." Ia berkat4 "Kenapa
kalian benlnur paling panjang di antara manusia lafuurya?"

Mereka meqjawab, "Karema kami saling menasihati dan

menghukumi dengan keadilan." Ia berkata, "Kenapa kalian
tidak pernah paceHik?" Mereka menjawab, "Karena kami
tidak pernah lalai beristighfar?" Ia berkat4 "Kenapa kalian
tidak pernatr tertimpa musibalU sebagaimana manusia

lairurya?" Mereka menjawab, "Kar€na karni tidak bersandar

kecuali kepada Allalt dan kami tidak berbuat berdasarkan

bintang."

Ia berkat4 "Apakah demikian kalian mendapatkan bapak-

bapak kalian berbuat?" Mereka menjawab, "Demikianlatr
karni dapatkan bapak-bapak kami menyayangi orang-orang

miskiq menyantuni orang-orang fakir, memaafkan orang-

omng yang menzlaliminyq berbuat baik kepada mereka yang

telah berbuat jelek kepadanya, berlematr-lembut dengan

mereka yang bodotU memintakan ampunan bagi mereka yang

mencelanya, menyambung tali silaturrahim, menunaikan

amanatnya" menjaga waktu shalat merek4 memenuhi janji
merek4 selalu merrberikan kepada yang

membututrkan, dan tidak b€rlalo ba*fiil kepada kerabat. Oleh
karena itu, Allah memperbaiki keadaan mereka dan menjaga

mereka kala mereka hidup. Jadi, sepantasnyalatr Allah
memelihara sepeninggal -er€ka."5ff

- Al Baghawi drtrram Ma'alim At-Tanzit Qt597,598), As-suyrthi dalam Ad-Dur
Al Mantsur (51439, 444\, dan Ibnu Kasir dalam tafsirnya (9ll9l), ia
memberikan komentar, *Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Wahab bin
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23404. Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada l<ami dari Qatadab dari Abi Rafi, dari Abu Hurairab

dari Nabi SAW, beliau bersaMa, 't-,Jl e11ilX-i/}L: W\'ttt
try\t ff g- i6 ,r.3r e* tt;; r1'rf ri1 ,? ,ii ,F
h 'iri 

'c.t1t ,e $ ,.? ,:oii ?'" ff ;j,,iht i:*5 d:* U;F.A

d i,rtr' 'ibh;$ ,aUt oi;$ ,/6, ,jb ith'jt-t',5;F;5,ir ou

,:ojFi ,,ttr i+4? q,'€;i ,e{)r j\gvro}i 14#
klif ; r:r n_.lu h' ',Xi ,otilr [Ll rfyj ,f::\t #f W
o1 r1i qt,sii$, Pt yb,,v !, l:Ftiii .#
. " r'!'.
eyl q'fut'# ric)\t',arla "sesungguhnya Ya'iui dan

Ma'juj menggali fubang mnkbenteng setiap ltoi, hingaiika
mereka lwnpir melilut sinar mdahol pmimpin mereka

berseru, "Kembalilah, dan kamu akon menggalilrya besok

hsri, Insya Allah'. Allah lalu mengembalikannya seperti
kondisi mereka meninggolkanrrya, sonpai datang masarya, ia
berkata, 'Insya Allah'. Mereka ptm menggalinya, don mereka

keluar kc tengahlengah marutsia. Merela menghambur-
lwmburkan air. Orang-orang mereka berjaga dari manusia
dengan benteng mereka, lalu mereka melempar panah mereka

ke lmgit dan kcmbali seperti fuah lalu mereka berkota,
'Kita telah menaHukkan penduduk bunti, dan telah melebihi
tinggiryn dari pendu&* lansrt. Allal, lalu menguttts cacing
sebeso leher mereka hinga memkrruih mereka. "

Rasulullah SAW lmjw b€rsabd4 "Demi Dzat yng iiwa
Iufultomnad beroda dolottr genggamon totgan'Nya,

Mrmabbih hadits yang panjang dan mengberm}'m, t€ntang perjalmat
Darlqamain dan teNnbok yang dia bmgtm, serta kejadim yang menimpanya,
yang banyak mengandmg keanehan dan sesuatu yang mugkar tentang benttlk
merekq sifat-sifrtnya, panjang pendeknya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abi
Hatim hadits yamrg ghoib yang tidak sah sazadnya-"



sesungguhnya binatang-binatang tanah itu menjadi gemuk

don senang dengan daging mereka. "s6s

23405. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr
' menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Ashim bin Umar bin Qatadah Al Anshari, dari Azh-hafii,
dari Mahmud bin Labi{ saudara bani AMul Asyhal, dari Abi
Sa'id Al Khudri, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersauq ,ki?Xor jri r;r r,,6r e oi.,it&ltLhV-'&
'e 

"ryl')#-s ,.ir'fit itirl,lr? "G#-yLp;r$';
,? ,*':\,'o'* oili ,'n4;r;|et oi,Ui-,e+ini icou C
#"n'ot,i- ,es-oii- & ,'4 6 tti.?4' ;flu ,A @ oi

u;f 4il'u ,*i e ,i7iv U ri ors 'tbi ,:JF; ,rair d*'A
,:& ti,j, Ji .p;'\r J.r ,ri. ,#,i i'i ,'.l-ri \t fu e;r;.' 11

rr,if 19, l\9, €i i,u.; ";tt k"f ,i:1q'}t Ai
.9 r3f klt .1r c.;i ,(:.U5 ,t, p $! , 'agiltj 

'>tlu 
6i 'tc,z;J i)t

t .t(t.. t1- - , . \. -...'i rr'.-a -.t-. -l t

'er* Cd C-- ) liy %fi 0dl.rl .,, GJ*' q-iiJls g'PL'l
{i;j :!6 ,'jtst ,lt t'Yl',:r:.a g rsjtj-'J6.itlf ,6jl.lj, jfi'#-iF *;fr'8 ,tb.Wt n ijt q ui,$;t+ hi
ii ir i,f 'd,:,S.t rf .dp[-.lir ];; 6- ,Jtu! ,,;n ;,o- 

"nibX. ,;f;
ui |rl?rv ii,;-t 1e#i ptr,l qlrQ-,ltV iY
?9' e iC rf 's:63 C ;*ire'H,:#iilr rr,{ i'k-
!t li.&f "Dibukakan (pinru) untuk Ya'juj don Ma'juj don

mereka kcluar le tengah-tengah marrusia, sebagaimana

finnon Allah, 'Dan mereka nntn dengan ceryt dui tempat-

SrnchAlIGhri

tempd yong (Qs. Al Anbiyaa' pll: 96). "I-alu

HR. At-Tirmidzi dalam As-Sunanr (3153), Ahmad dalam ltlusnad (21510), Al
Ilakim datam Al lvlusta&ok (4/3Et), ia bedrm" "IIadiG mi shahih menurut
slrat Asy-Syaikhaini (Al Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidalc
meirgeluartannya, dan telah dis€odui oleh A&-Dzahabi. S€rta Al Albani dalam
AstFshohiholt (1735).
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mereka mendateqi temryt-temPd di nruka bumi, mereka

mengumlrulkan kaum muslim dalam kota-koto mereka dan di

dalam benteng-benteng merek4 lalu digabtmgkan dengan

bilmang ternak merekg lalu mereka mitrutn air yang ada di

bunri. Sebagiwt doi merekt oda yory melewdi smgai ldu
memirmpn aimya sanpi smgai tersebut kcring sehinga

orang setelahryn melq,di swgai itu do, berkatd, 'Dulu di

sini pentah ada oirnry'. Hingga tid& ada satu pun dari

monusia fuawli dintosukkm kc dalon kota atau benteng.

Salah seorang doi mereka berkfra, 'Penduduk bumi itu telah

kita htasai, sekorang tinggal pen&duk langit'. Kemudian

salah seor(mg dari mereka menggoyang-goyangkor tombak

mereka dan melemparknnnya fu lotgt4 lalu tombak in
kcmbali dengan berlwnuran dqah sebagai tando malapetaka

dunfitnall

Ketika mereka dalam keadoot, seperti itu, Allah mengutus

lreWda mereka binatang seperti cacing sebeso lelrcr mereka,

lalu cacing-cacing itu keluff dor mereka ptm mati, sehingga

tidak terdengar gerakmt mereka, sehingga koum muslim lalu

berkata, 'Tidak adokah salah seorang yot g bersedia

mengorbankott dirinya untuk koni mtuk melihot aW yang

diperbuat oleh musuh?" fulah seorang dori mereka lalu

menghuttts pedangnya, mengorbotkort dirinya dengan

meyakini balwa dirinya aknt terhmth. Dia fi,trttn, dan

terrynta mendapatkon mereka dolott kcadoon moti, tubul,

mereka saling berfimptk Dia pn berseru, 'Wahai koum

muslim, bergembiralah, seswtggulmya Allah telah

menghorctnkan msul, kalian'. Mereko lalu kchw dri
benteng dan kota merekq serta nelepas binatang ternak

mereko. Tidok ada yong bisa dijadikan makonon bagi teruak
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mereka kccwli dagrng mereka sendiri, dan binatang-binatang
ternak itu merasa senong hingga tidak ada makanan lain dori
tuntbuh-nmbuhan yang lebih mereka senangi. "s6

23406. Bahar bin Nashr menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu
Walmb memberitatrukan kepadakq ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Abi Az-Zabnyahdan Syr:raih bin
Ubai{ bahwa Ya'juj dan Ma'juj terdiri dari tiga golongan, satu

golongan tingginya setinggi pohon, satu golongan tinggr dan

lebamya sama, dan satu golongan lagi menggigit telinga
mereka dan menutupi yang lairmya sampai ke badan

-ereka567

23407. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapalftu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapalku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
AnatL i;*i 9';'27,i, eJ 'qf-l,l6jiW-$6 "Meretra

berkata, 'Hai Drulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj
itu orang-orang yang membuat kcrusakan di muka bumi'." la
berkata: Abu Said Al I(hudri mengatakan bahwa Nabiullatr
SAw pemah bersaMq ,h|',iit P."; e ekt'o*- l
"Salah seorang dori mereka tidak alan mati hingga
melahirkan ketwunan seribu orang. "

Ia berkata: AMullah bin Mas'ud merasa heran dengan

banyaknya jumlah mereka Ia berkata, *Salah seorang dari

HR Ahmad dalam lu{usnad (3177),Ibnu Majah dalam Sanm (4079), Al Hakim
Mlam Al Musta&ak QD45), ia berkata, *Shahih menunft Muslim dan disetujui
oleh Adz-Dzahabi.' Ibnu Hibban dalan Shahih (1909) dan Al Albani dalam
AslHshahilrah (1793).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1597).
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Ya'juj dm Ma'juj tidak akan mati hingga melahirkan

keturunm seribu anak laki-laki.-568

Hadits yang telatr kami riwayatkan dari Wattab bin Munabbih

tentang kisah Yaliuj dan Ma'juj, menunjulkan bahwa mereka yang

berkata kepada orulqamain, d;'ii Ai,i& e.V &f-lrl#yift,-f6
"Mereka berkaa, 'Hai Danlqtnain, sesunggulmya Ya'juj dan Ma'juj
itu or(mgerang yang membuat kerusakan di muka bum'."
memberitahukan kepadanya tentang ketakutan mereka terhadap

kenrsakan yang terjadi di bumi, bukan kareNu pengaduan dari mereka

tentang kerusakan yang telah dilakukan Ya'juj dan MaJuj kepada

mereka atau kepada yang lain. Juga tidak menunjulkan bahwa

kenrsakan ittr telah terjadi kepada mereka atau yang lain sebelum

Dzulqamain membanguntembok yang diabangrrn di antara mereka dan

orang-orang yang berada di bau/ah mereka

Jika maksud hadits tersebut demikian, maka penakwilan yang

tepat untuk firman AtlalL d;'ii A(';# 'd; Gt-l't$3ttrS-1j1
"Merelra berkata, 'Hai Danlqonain, seswtguhnya Ya'juj dan Ma'juj
itu orang-orotg lnng memhnt kcrwakan di muka bumi'," adalall

Ya'juj dan tvlajuj akan membuat kerusakan di muka bumi.

Talcrit firman AIhh: t:i ii [*,1i, Uom dorykth harrri

nanberikan wuda p,embayorut *ryAanu)

Terdapat pete0aan dalam qira' at ayat tersebut.

lvlayoritas ahli Madinab Bashralt dan Kufah membacanya;1.ji
q;3n JA -Uo*o fupdkoh kami memberiknt sesuatu penbaltoan

s lbnu Al JaEi &lM ?ad Al Masb (5/190), As-suyuthi dalam A&Dwr Al
Monso (51456\ dm t€rdapaa syahid ymg diriwayatkm oleh Ath-Thabrmi
&lamAl Ausarh (8598), Al Haitsami dalan Majna'Az-Zawa'id (8D), dm lb,nu
Hibban &lM Srlutlrih (6t2t).

-
@t
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kepadotnu." Seakan-akan mereka cendenurg menjadikannya sebagai

mashdar, dari perkataan n|.Jr, gt "dan begitulah dia menjadikannya".

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya t; :i k Ji'
" Malra dapatkah lami memberikan sesuatu pembayaran kepdannu. "569

dengan huruf alf, seakan+kan menjadikannya isim, dan

mengartikannya, upah bag pekerjaanmu membangunkan tembok
pemisatr antara kami dengan kaum itu.

Qira'at yang tepat menurutku adalah qira'at yang membacanya

t;- ii k Ji, "Makn dapatkah trami memberilan sesuatu

pembayaran kcptadamu," dengan hunrf affi karena sebagaimana

diriwayatkaq mereka menawarkan kepada Dzulqarnain untuk

memberikan harta mereka agdr dia membangun tembok tersebut. Jugfl

sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah, :S$[;J:rfu]t)t
Cr'ffj"Aafa bbnglah aht dengan kchntan (mamtsia don alat-

ala), agu aht membuatkan dinding antara lcamu don mereka."

Mereka tidak menawarkan kepadanya tebusan kepala mereka. Selain

itu lafazh AtiJt bagi orang Arab artinya hasil buni.

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan pemyataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23408. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Attra Al Kharsani, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman AllalL + 31 t:* Ji' "Maka
dapatkah komi memberikan sesuatu pembayaran lrepadamu,"

ia berkata "Maksudnya adalah upah. (f '€tq,ii f *
'Supya komu membuat dinding antua lcami ilan merel(a' ."570

Haozah dm Al Kisa'i membacaqf dengan h\$f alif,
Ulama yang lain membacanya b)f .Lihat Hujjah Al Qba'd @a1.433).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsii (7 D3t8).

fi9

570
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23409. Al Hasaa bin Yahya m€oceritakan kepada karni, ia berkata:

AMwrazzaq me,mberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar me,mberitahukan k€pada l<ami dad Qatadatr, mengenai

firman Allab + ii S* ji, "Moka dapotkah trami

memberikot sesudu pembaltaran kcpadamu," ia berkata

"lvlaksudn5/a adalah upaa'57t

23410. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Suffan
menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai

firman Allab 6 : 51 Ji, "Maka dapatkah lami
memberikan sesudu pembryaran kcpadamu," ia berkata,

"IVlaksudn5/a adalah ulrah.'52

Talffil firman AIhh: fu .€"6. * ol tf (Supaya hamu

numbuat dinding oiloa karni do, mereka)

Allah berfriman: Mereka berkata kepadanya, "Dapatkatr karni

merrberikan Wan rcpaamu sehingga kamu bersedia menjadikan

antara kami dengan Yaluj dan lt[aJuj pemisah yang memisatrkan kami

dengan mereka, guna mencegah mereka menyerbu kami?' Malsudnya

adalahtembok.

"Dniqarnain Hcna' AN yoarrg telah di/rruasrrl<an oleh
Tuhrailcl l<e4dulil tufd$uy a ailalah lebih Mh mal<n

talondlah alar ilenganhelafinn ilmr alat alu),
dgr alc;u menhtdcm dhiling antmal<friruu ilmt nse:ka'.'

(Qs. AlIGhff [r8I:95)

Abdurrazzaq dale ta8ir (2345).
rbid
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Allah Ta'ala berfirman: Dzutqamain berkata, ..Sesungguhnya

apa yang telatr ditcuasakan Tuhanh kepadaku untuk mengabulkan
permintaan kaliara agar merrbangun tembok pemisatr antara kalian
dengan kaum itq maka itu lebih baik, lebih banyaL, dan lebih bagus
dari apa yang kalian sediakan dan upah yang kalian tawarkan kepadaku.
Akan tetapi, bantulatr aku." Firman Allalt i3 "Drngon kehtatan
(marunia don alat-alat). " Maksudnya, membantunya dengan perbuatan
dan tukang atrli bangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

23411. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
meirceritakan kepada karli, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dgri Mujatrid, mengenai fimran
Allah, i*,OtS 7a; i,t( jv ,,o*tqornain 

bertrata,
'A1n yang telah dihtasakan oleh hhanht kcpadaht

adalah lebih baih maka tolonglah aht dengan
kchtaton (manusia dan olat-alat)'." Ia berkatA "Maksudnya

.. adalah dengan orang-orans. C:; 'ffi :Si [;1 ,Asor aht
membuatkon dinding antma kamu dinmereka'."

Ia berkata, "Pada aya\ ,g.J,C 'AW yang telah dihtasakan,,
salah satu dari kedua hunrf zzz_tersebut dr-idglum-kan, sebab

kalimat sebenamya adalah g.6-l?t ,

Takwil fiman A[ah: C; 'tr; :54. $41 Agu ahu
ntcmbauhon dindins onlara htt ru dan nweha)

Allah berfirman: Aku jadil@n dinding antara kalian dengan
Ya'juj danMa'juj.

Al Frra dalm, Ma'oti Al Qu'ot Qll59) de Al Mawardi dalam An-Nukat wa
At UpQR42).



fds*Adl.:I\afut

I;rtazlnflt artinya tembok pernisah dan penghalang, hanya saja

dia lebih kuat dan lebih mampu menatran.

Dikatakan: rlrbj1 6\j'f i & yn g'l l{ U, ii, dan L.-l ?s,

?tt "qi'$i 
4:j-'Jika baju tensebut 6-yut tambalannya". Termasuk

juga perkataan Antarah berikut ini:

f; - ,r'-rst:u .# if g1?iir;Lrr ,t.;-';r^

"Apakah para penyair itu pergi lantaran terpisah?

Atau apalrah komu telah tahu rumah itu setelah kamu bimbang?'674

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan perkataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilor ini:

23412. Muhatnmad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku me,nceritakan

kepadaku dari bapalarya dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, e:r'ft{; :S;, S;l "Agor aht membuatkan dinding

antora kamu dan mereko," ia berkata, "Maksudnya adalatr

pelindung yang paling L*1.::575

23413. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadall ia berkata: Diriwayatkan kepada

kami batrwa seseorang berkat4 "Wahai nabi Allah, aku

melihat pemisah Ya'juj dan Ma'juj." Beliau lalu bersabda

Ini adalah awal bait dari mu'allagya.LthatAd-Diwan (hal. l5).
Makna lafazh 1i-S yaitu tempat yang dipobafi karena rusak
Makna lafazh p3r3t yaitu mengembalikan suara dengan menyimpan.
IIR. AI Bukhari dalam Ahadi* Al Anbiaa', dalam pembahasan tentang kisah
Ya'juj dan Ma'juj, seqara mu'allaq,Ibnu Abi Hatim dalam t^fsr Qf888), dan
Asy-Syankani dalan Fath Al Qadir (hal. 1063).
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"Terutgkanlah sifunya kepadaht" la berkat4 *S€perti

gr:mpalan air yang berwanra jalan yang hitam dan jalan yang

merah" Beliau talu b€rsaMa, "I{amu sungguh telah

. melilntnya"sTo

ooo

'J6i;.;Gtil:dl'; jaii6;i,:Aii1.{rrTril.f*'*#?:a.},t;

fltfr()iiiL 6wtr @ r+ rt& $ a.j,t;

@c'"
"...'Bqi)lah alu ptongat potortgoart besi'. Hinga d4bilf,

trsi iu telah saruLrdn ilengurbhn (p"rnalr) gwwngia4
bedcaalahDnnqm&b 'Tiuplah (api iar)'. Hinga aprrbilo

fusiiu vlrdahmeniadi (mqah *Wi) qL dirpunbql<fra,
'Belnlah al<n tenbaga (yorr1 nendiail ag6 /rallatrlrrtgl<m ke

tas trcsi 1romas it;rt' . Makt nsela ddak bisc mendakinya
dur nrrlreke frAak bisd (Pulo) rnrehtboartgprqta' .'

(Qs. AlIGhff [18]: 96.971

Allah Ta'alaberfirman: Dztrlqamain berlota k€pada mereka

yang minta dibuaf,kan pemisah antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj.

Lafa^ yj menrpakan b€Nfirk jamak M {ti yang artinya

potongan besi. Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

576 Al Marvardi daibm A*Nukot wa Al uw, QB44), Ib,nu Kasir ddam tafsir
(glly2),dm As-suyuthi d^lM A&Dur Al Mo*u (5/45t), ia menisbdkannya

kepada Ibnu Mardawaih" dri Abi Bakah Ao-Nasafi.
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23414. Ali menceritakan kepadafu ia berkata: AMullatt menceritakan

kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL *-S ?;
"Potongan-lntongan besi," ia berkata "Maksudnya adalah

potongan besi.-577

23415. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakktr menceritakan ke,padakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, menge,nai firman

Allall *S 3:;j'C "Berilah aht potongan-potongan besi,"

ia berkata "Makirdnya adalah potongan besi."578

23416. Isma'il bin Saif menceritakan kepadakq ia berkata: Ali bin

Mushir menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abi

Shaleh, mengenai firman Allah, r"-$'; "Potongan-potongan

besi,- iaberkata 'Makzudnya adalah potongan besi."57e

23417. Muharnmad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia

ber*ata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kalni, ia

berkafa: Israil memberitahukan kepada kami daxi Abi Yahya,

dari Mujahid, mengenai firman AllalL *j!?:A3( "Berilah

aht potongan-potongan besi," ia berkatq "Maksudnya adalatr

potongan besi.'580

23415. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kqada kami dari Qatadah mengenai firman AllalL i A.jC

Ibnu Abi Hatim dalam taftir QD3EB) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
UwQR42).
rbid
Ibid.
Al Ivlawardi d^lam An-Nuka wa Al Uyun (3 1342).

5n
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,";i3 "krilah aht potongan-ptongan besi," ia berkata,

"lvlaksudnya adalah potongan besi.'s8 t

23419. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

memberitahukan kqada karli, ia berkata:

Ma'mar memberitatnrkan kepada kami dari Qatadatr, mengenai

firman Allalt *ifi'$: jj'C "Oerbn aht potongan-potongan
besi," ia berkatq 'Maksudnya adalah potongan besi."582

23420. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

Gntang ayau., *;!?) ijJ-- "Berilah aht potongan-lntongan

besi." Ia berkata, 'Maksudnya adalah potongan besi."583

Talrwil firman A[ah: fi3ii;.€r16# elingga apabila besi
itu tebh san a rata dcngan hedua [puncahJ ganang itu)

Allah Ta'ala berfirman: Jadi, berikanlah ke,padanya potongan-
potangan besi. Kemudian dia menjadikannya di antara dua puncak
gunung, hingga puncak kedua gurung itu sama dengan potongan-

potonganbesi itu

l-afaz/n Orif}lr artinya celah antara kedua prmcak gunung.

Termasuk perkataan penyair berikut ini:

FS, dy| qb6 uh,,"? G t r,ri ii
"Telah diteluwi celah di antoo &n gwrung Wda bagian sisi

kcduarya dot pwtcabtya "su

Ibnu Katsir dalam tafsir (9llY2).
dalam tafsir Q1346).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (2llt2).
Abu Ubaidah dalan Majaz Al Qu'ot (ll4l4) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(l l/ss).

5il
5t2

5t3

5L
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Pendapat kami mengenai hal ini sesgai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang hpendapat de,rnikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23421. Ali menceritakan kepadakq iaberkata: Abdullah menceritakan

kepada lGlni, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL fitAi 6.
"Kedua (pmcak) gmung ittt," iabe*ata, "Maksudnya adalah

di antara dua gunung."s8s

23422. Mufuammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapaklsu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allatr, ;itAi'6.dtl7q{i "Hingga apabila besi itu telah sama

rata dengon kedu (pttncak) gwung ittt," ia berkata,
.'Maksudnya adalatr pemisah yang terbentang antara dua bukit.

Lafazhorifilr artinya dua gunung."586

23423. Mutrammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23424. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahi4

mengenai firman AllalL fiAi "Kedtta (puncak) gtnrung ifii,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr prmcak dua gunung."5E7

HR Al Bukhari dalam Ahadi* Al Anbiaa', dalo pembahasan tentang kisah

Ya'juj dan Ma'juj, secara mu'allaq.Ibnu Ali Hatim dalam ta8ir (7/2388) dan

AUu ja Ar nn-Namas dalam Ma'ani Al W'on QD90.
Ibnu Athiyah dalam Al Lluhorr Al Wajb (31541).

Mujatrid dalam tafsir (hal. 451) dan lbnu Abi Hatim dalam taftir (7D389).
5t5

5t7
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23425. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, dari Mujatrid riwayat yang sama

23426. Aku diberitatru dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Lrbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Adh-Dhahtrak berbicara tentang firman
Allah, ;r1Ai'$. "Dengot kedtn (puncak) gunung itu." la
berkata "Maksudnya adalah dua grmrmg, yaitu arah Armenia

dan Adzarbaijarl"sE8

23427. Bisyr menceritakan kepada karti, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, mengenai firman Allah, {t(.-til;V
,f$i $. "Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan

kedua (pmcak) gunung itt" ia berkata, "Maksudnya adalah

dua gunung."s89

23428. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaktq ia berkata: Al
Qasim merrberitahukan k€pada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Mughira[ dari Ibrahim,

tentang ayat, $Ai$. "Dengan kedw (ptncak) gumtng itu,"
ia berkata, "Dengan me-manslrub-kan huuf sftad dan dal "

Ia berkata "Maksudnya adalah antara dua guntmg."ss

Dalam bahasa Arab, lafazin ;rii*lt terdapat tiga bahasa. Para

ahli qira'at membaca dengan ketiganya Mayoritas ahli Madinah dan

Kufah membacanya dengan fathah pada huruf slad dan dal. Ahli

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (3R43) dan Ib,nu Athiyah dalaur lI
Iyluhuro Al Vojiz (3 I 541).
Abdumzzaq dalam tafsir Q1347) dan Al Maruardi dalam A*Nukat wa Al Uyun
(3t343).
As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mt*w (51549), ia menisbatkannya ke,pada Sa'id
bin Manshur, dri lbrahim ArFNakha'i.

5tt

5t9

5qr
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Bashrah membacanya dengan dhamnuh pada hunf slnd dan dal. Ahli
Malkah dan Kufah me,nrbacanya dengan dhommah pada hunrf slad
dan sufuirpada huruf ful.set

Batrasa yang paling masyhur di antara tiga batrasa ini adalatt

detganfatlah pada huruf shad dan dal. Memhca dengan qira'at ini
lebih aku senangi, meskipm aktr mernbolebkan untuk me,lrrbaca dengan

semlra bacaan tersebut, karena adanyap€rsamaan maloa.

Talrwit fiman Allah: Wi jG @erlcatalah Dzulqarnain,

"Tiuplah [apiitaJ.)
Allah Ta'ala berfinnan: Dzulqarnain berkata kepada pekerjq

"Tiupkan api ke potongan-potongan besi ini.'

Takwil firman Altah: fi|i46L# (Hkgga apabila besi itu

sudah nunjadi [nurah sepertiJ ryi)

Dalam ayat ini ada katimat yarrg ditinggalknn, yartrt tii*.fi, hingga jika

dia telah menjadikan di antara dua bukit ittr dari besi yang telatr menjadi

merah seperti api. alt; i6 "Dia 2run berlata, 'Berilah aht tembaga

(yang mendidih)'."

Terdapat dalam qira'at ayat ini.

Mayoitas ahli Madinalt Bashralu dan Kufah membacanya. j6
Cltl, "Oia 1run .berkota, 'Berilah aht tembaga (yang mendidih)'."

ser Abu Balcar membacanya cJUr !i dengan sukanpadahunrf dal dm dhammah

pada huruf s&a4 seakan-al$n men-tasydid-kaa dva dhommah dan sukun pada

huruf daL
Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir membacany" i,iliJr dengao dhammah

padahunrfsiad dfr,doll
Ul*," yang lain membacanya gd'J&,r deryefothah pada huruf si ad dm dal.

Lihat Hajj ah Al Qira' at (tal. 434).
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Dengan mernanjangkan huruf alif pada lafazcr- Cltl. "Bertlah aht
tembaga (ywtg mendidih)," yang bermakna, berikanlah ,n:;!fll>
kepadakute,mbaga yang mendidih agar dapat akutuangkan ke atasnya.

Ahli Kufah membacanya Clf,36 "Dia Tntn berkata, 'Berilah

aht tenbaga (yong mendidih)'." Dengan menyambrmg huruf alf yang

termatna datanekan C:brkepadakg tembaga Paqas agar dapat aku

tuangkan ke atasnya, t6Uugui--. dikatakaru irt*ir 'e,::tl an i:gt
ilL* atau rS * y {-lr* Dan bisa berarti i"*iti*t3ita dibaca

i.rigu" makna dj*t, t6rr.r"-ui. pembacanya ingin memanjangkan

huruf arrfpada lafazh\r#1, kemudian dia meninggalkan huruf lnmzah

yang p€rtma dari (.jJT) jika lwmnh yang pertama menjatuhkan

honahke&ra

Takrvit firman Alhh: gJ, *iG $ ft *t"s, Dang
nundidihJ agar hduangfun ke otrrr besipnasitu)

Altah berfirrran: Aku tuangkan ke atasnya tembaga yang

mendidih-

tafa^'rllr artinYa tembaga

Pe,ndapat kami dalam hal ini sesuai dengan perkataan para ahli

tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayatberiht ini:

23429. Muhamrnad bin Sa'd menceritakan kepadalcq ia berkata:

Bapakku menceritakan ke,padahr ia berkata: Pamanku

meDc€ritakan kepadah ia berkxa: Bapalku menceritakan

rcpaaam dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, menge,lrai firman

AllalL gJ, ,Jft fJ 'Tembaga (1wtg mendidih) astr



fdl,i;.Afr,:Itrur}uad

futuangkon kc atas besi panas ittt," iaberkata, "Lafazh'.4t
maksudnya adalah tembaga"5e

23430. Mghammad bin AmI menceritakan kepadakrr ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi.

23431. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Iil/arqa menceritakan

kepada lomi, sernua dari Ibnu Abi Najilu dari Mujahi{

riwayat yang serupa.5e3

23432. Al Qasim menceritakan kepada kasf, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa

23433. Aku diberitahu dad Al Husann, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhabhak berkata tentang firman

AllalL gJt *iG 'fj "Tembaga (yang mendidih) aso
httuangkan ke atas besi panos itu," ia berkata, "Maksudnya

adalah tembaga"sq

23434. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, ,4;Z$
(Ji "Tr*baga (yangmendidih) agar hmangkan ke atas besi

panos itu," ia berkat4 "Maksudnya adalah tembaga untuk

menguatkan.'595

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD389) dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al
IlytnQBa\.
Mujahid dalam tafsir (hal. 451) dan Al Mawardi dalaa An-Nukat wa Al Uyun

(3R43).
Al tvtawardi dalam AtrNukat wa Al Uytn QR43) dan Ib,nu Katsir dalam tafsir

on92).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir QD389)-

592

svt

594

595
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23435. AI Irasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq
memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ma,mar
memberitatnrkan kepad4 karni dari Qatadab, mengenai firman
AllalL ,1J, *4; 6, 

,,Tembaga (yang mendidih) agar
hauorykan ke atas besi pmas itu," ia berkatq ..Maksudnya

adalah tembaga-s%

Sebagian ahli bahasa Arab dari Bashrah berpendapat bahwa
lafazh rhilt artinya besi yang dicaid*n. Mereka mengambil datil dari
syairberikut ini:

#t+";-!r rul V 6; .!j;,JG *, yV i*
"Pedorgyang tajam sepeni wcyna gorom, besi yng terpilih dri

intistri besi."sn

Trhril fitaan ^llhh: lijl;- it|,iiI.J;G Otm m*eha
ila* bisa nundohinya)

Allah Ta'ala berErman: Sekali-kali Ya'juj dan Ma'juj tidak
dapat menaiki tembok yang dijadikan oleh Dztrlqamain sebagai
pemisah antaramerelca denganmanusiayang ada di bawah mereka.

Dikatakan: /, O'l .y.'t.apabila dia berada di atasnya.
Termasuk juga perkataaq oll ,,b o>ll '# jika dia menaklukkannya
dm menguasainya '

Trkryit fiman Allah: 6';'N fAi6(Dan ncreka tidak bisa

[pula] Dulnbonghya)

Abdurrazzaq dalam tafsir (2847), Al Manandi dalam A*Nut.a wa Al Uywt
(3847), da Ibnu Al Jauzi dalamhd Al Masir (SD3t9).
Abu LJbaidah tjoJlam Maj u Al Qr' ur (l/4 I 5).

55
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Yakni: Mereka tidak mampu melubangi dari bawahnya

Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

23436. Bisn menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lGrni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang finnan AtalL JWi6
liil;- "Maka mereka tidnk bisa mendakinya," dari atasnya'

Dan firman Allah: 6t';'V1fr\f, "Dan mweka tidak bisa

(pula) melobanginya" yakni dari bawahnya' 
set

23437. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitat[rkan kepada kard, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada kami dali Qatadatu mengenai

firman 1;1lat\iiAl;-J$;g "Maka mereka tidak bisa

mendakfutln" ia berkat4 *Mereka tidak mampu

melepaskannYa."59

23438. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar dari Qatadatr,

mengenai firman AllalL Uii;-J'Wi6 "Maka merelm

tidak bisa mendakinya," ia berkata, "Maksudnya adalatt

menaikinya 6';'VLl#Vr"Don mereka tidak bisa (pla)

melubanginYa."ffi

23439. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l6mi, ia berkata: Hajjaj me,lrceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, WICJ,
' "(' '7 "Moko mereka tidak bisa mendakiltya," ia berkata'o))4'D'' ol

TdstuArt:Itui

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD389) dan Al Mawardi dalam AwNaltat wa Al
uwrQtw).
Abdnrrazzaq dalam taBir @347).
Ibid

59t

5g)

go
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"Maksrrdnya adalah meNrdakinya" Tentang aya! 'VL\;$V)

6 5 "Dan merelu ttdak bisa (pla) melubanginya," ia
berkata, "Maksudnya adalah melubanginya dad bagan
b.rrah.ya.,6ot

Ahli babasa berbeda pendapat tentang dihilangkannya hunrf ra
padalafazh tliilt [lt.

Sebagian atrli nahwu Bashrah berpendapat bahwa itu karena

orang Arab biasa berkata '#L'i&t,padatral maksudnya adalah L@,
AfLJ"

Mereka menghilangkan hunrf ra jika bertemu huruf tha, karena

tempat keluamya (makhral) sama

Sebagian LlAt, kemudian huruf rlla dihilangkan
karena sebab yang sama

Pendapat lain : Uta-i 'L/l.,ll kemudian

menjadikannya dari lafazh Ci.ltr, r*tuo-ut*- * LVi dan

menghilangkansln sebagai ganti dari mensafrznkan wau.

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa huruf ini terlalu

sering digrrnakan, sehingga dihilangkan.@

ooo

kE*rgsk:G;;';r:.6;i'glo;nfi 6,sG

'Drulqrnainbed<ata, 'Ini (ilhding) adnhh ralww ilmi
fuhnilcu mala apabillr ililnh datmg janjiTuhanlcuDia
alwl meniadil<annyahmtanr.lilhiv dm ianii Tuhanlcu if;.t

ailalohbennr.o (Qs. Al IGhff [18]: 98)

@l

fi2
Ibnu Abi Hatim dalam taftir QD389).
Ibnu Athiyah &lamAl Lluhsro Al Yajiz(31543,54).
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Allah Ta,ala berfimran: Ketika Darlqarnain melihat Ya'juj dan

Ma'juj tidak dapat mendaki bangunan yang dia bangurU dan tidak dapat

melubanginyq dia berkata, "Apa yang aku bangun sebagai pemisah

antara umat ini merupakan bentuk ratrmat Tuhan-Ku kepada manusi4

dan Allah telah menolongku dengan rahmat-Nya kepada mereka

sehingga aku mampu membangrm dan menyelesaikannya tmtuk

menahan umat ini dari malaPetaka

Takruil fuman Atlah: f'' :;G i;';t iC $9 (Maka apabila

sudah datang janji Tuhanku Dia akan meniadikannya hancur-luluh)

Allah berfirman: Jika telah datang janji Allah yang dijadikan

sebagai wakttr untuk kemenangan atas mereka dan keluamya mereka

dari tembok ini, maka Allah menjadikan mereka hanctr-lebur.

Dikatakan: Diratakan dengan tanalL dari r:ngkapan "'ki zi1,

yaitu unta yang punggungnya rata dan tidak memiliki pgnuk. Makna

ayat tersebut adalah, menjadikan mereka hancur-lebur'

Dalam hal ini Qatadatr berpendapat sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

2344i0. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, *t'tSg
{#:i;; ij "Mrka apabila sudah datang ianji Tuhanht Dia

akon menjadikannya lancur-luluh,- ia berkata "Aku tidak

tahu apakatr maksudnya adalah dua gUnung tersebut, atau yang

ada di antara keduanYa?'@3

ffi Ibnu Abi Hatim datam taftir (7/2390).



SlrahAtl&hfi

Diriwayatkan bahwa hal ittr terjadi setelah Isa bin Maryam telah

membunuh Dajial. Riwayat-riwayat yang me,njelaskan hal tersebut

adalah:

2341. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia

berl@ta: Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Awwam memberitahukan kepada kami dari

Jabalah bin Suhaino, dari Muarir, yaitu Ibnu Afarah Al AMi,

dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullatr SAW pernah

b€rsabd4 .yg' )t riftil ,fr: Ait er$ :tylt ul'q)
,Ai it;*,,$i, ,v.d.e i 'n ';, Jui 1t}t Jt?\t r:i',t:

p,:l' i,J- tt : ura d,t ;k'et t,,i:;',V ne ri, ei iA
L: 4y ,Vi oti'df ir'J\'r4bn i"$t' ,b' ir i& r
,?t,'snlt ni., rip ,&i a'g ii ,4t \)+'lfir.Ltu j4!'
'Ju, s-,i;$';3i5 ;ot,'ttt & ,iv'1,'L:*-G'q*i ,,Ss

W ?!y'ttt ei*riitul+;t ,h'n$45,ii5u;irs r-ii

ti',6tt?t li + eit{t-i ,:ofu- q'- Ji',y L*U;; LhU
eJ, n' *i6 |#S:;l ,:51u"6i e't ,'oi.-* it :o ,t' o;;-
,Fi'rr+t 'h5 ,:F, iil ;er'd i',nit, "is e'#
4 itq'n:.o'i',i't' 1'.f; ?.iq'.Y' i.' f' qe
rit t .-r# I d] 'n! ;fss 'fr'alf,J/' i,!l ,euj' o'' ti1 lrlj i,t

.tir ji l4 ,tf y;iw ,F "Pada molam isra, aht bertemu

dengan lbrahim, Muso, dan Isa, mereka saling membicarakan

perilwl Hari Kiamat, kemudian perkma tersebut dikembalikan

kepada lbrahim, lalu lbrahim berksta, 'Alat tidak memiliki

pengetalruan tentang itu', kemudian dikembalikan kcpada

]ulusa, lalu Musa berkata, 'Aht tidak memiliki pengetahuan

tentang lral itu. Kemudian perkoa itu dikembalikan kepada

Isa, lalu Isa berkata, 'sedangkan karyn Hwi Kiamat rtu akan
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terjadi, maka tidok ada yang mengetalruinya lecuali Allah

Namwr Allah telah menjanjilwn lepadafu dengan aW yang

alran terjadi sebelum Hri Kiamat itu datang, menianiikan

kapadafu dengan kehnrnya Dajial, bahwa aht diturunkan

untuk memerongfuln- Disebutlron balrua ia memiliki dua

batang hidung. Jika dia metitatht rnaka Attah akan

menghancurkutnya'. Ia (Isa AS) berkata, 'Lalu dia akan

mencair seperti mencairnya timah ponas, kemudian pohon don

batu pada wabu itu berseru, "Wahai or(mg muslim, ini ada

orang kafir, bunuhlah". Allah lalu menglwncurkan mereka.

Mamtsia lalu kembali kc negerinya dan tempat tinggabya,

kemudion mereka bertemu dengan Ya'iui dan Ma'iuj yang

hrun doi senua arah yang tinggt. Mereka (Ya'iui dan Ma'iuj)

memaksn semuo yang mereka temti dan tidak melqvati

tem2nt air kectnli akan meminumnya. Lalu mamtsia kembali

kepadafu dan menga&tkan lnl itu, makn alat memohon

kepada Allah agar membinasakan mereka, dan Allah ptn

mematikan mereka, sehingga bumi ini penuh dengan bau

merelra. Lalu turunlah hujan sehingga mengalirkan tubuh

mereka dan membuangrrya ke laut. Kemudian gunung-gunung

itu berltamburan, sehingga bumi lunya seperti permukoan

saja Tulnnht menjaniikan balwa jika itu telah teriadi, maka

itulah saat datangnya Hqi Kiamat, knena Hari Kiamat itu

seperti wanita lnmil yong telah semlrwnret, yang kcluatgonya

tidak ada yang mengetahti kapan dia akan melahirkan,

nalom dou siantg'.'ffi '

n Ahmad drllam lvlusnad (11375).
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2342. ubaid bin Ismatl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Asbagh bin zaid,
dari Al Awwam bin Khausyab, dari Jabalah bin Suhaim, dad
Muatsir bin Nazah\ dari AMullah bin Mas'u4 ia berkat4
"r(etika Rasulullah melakukan isra, beliau bertemu dengan
Ibrahim, Musa, dan Isa AS, ker'rdian mereka saling
me,nyebutkan tentang Hari Kiamat....,, Kemudian ia
menyebutkan seperti hadits Ibrahim Ad-Dauraqi dari Haitsam,
dan menambahkan: Al Awwam bin Al Khausyab berkata:
Ke,mudian aku mendapatkan dalam Al etn.an yang

Wtrdditdffi,W
"Ifingga apabila dibukakon (tembok) ya,juj dan Ma,juj dan
mereka ttrun dengan cepat, dari seluruh tempat-tempat yang
tingi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (Hari
Berbangki) maka tiaVtiap terbelalaHah mata orang yang
kafir. Mereka berkata, 'Ahiai celakalah kami, sesungguhnya
koni dalom kelalaian tent(mg lwl ini, bahkan kami adatah
or(mg yang zhalim'. " (Qs. Al Anbiyaa' t2ll: 96-97) Serta filt

-t tzb cza-E;re*,*;41Kii@ke*,Ks7Ys:;GJ;";,i
\y t .+ 

''15,jl 
)riJt "Maka apabila sudah datang janji

Tuhotfu Dia akan menjadikonrya latrcw-luluh; fun janji
fuhanfu itu adalah benq. Ko,ri biokm mereka di tqi itu
berconpn aduk antoa satu dengon yang lain, kcmudian
difirp lagi songkakala, lalu lfuttti funptttkon mereka itu
setmufq)a."

TrLwit firman Alllh: G: $ r;rir(, Tnan ianii Tuhanhu itu
odolol, br,s)

-.

-
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Yakni: Sesrxrgguhnya janji Tuhanku untuk menghancur-

leburkan tembok ini, keluamya kaum itu kepada manusi4 serta janji

yang lainnyq memang benar, karena Allah tidak pernah menyelisihi

janji-Nya, dan apa yang tidak Allah janjikan tidak akan pernah

tojudi.uot

oo0

€;;t@c; 'g**ioe,"4oci,4;i$K;;
@e;irr$#i'&

" Karri bif,rl(frrr rnq el<a di hf,ri iat bu camput' dh* atfiat a

satu dmrgan ydrJglain, kerudian ditirtp lagi sdng*f,\@la, Ia|il.

Kmnilomrpull<arr msel<n iat serruarrya. Dart Kami
nfrrrpat&,crJ J alwwrn pada lwri iu l<cpadfl or (mg' orung l<f,fir

denganielas.' (Qs. Al Kahff [18]: 99'100)

Allah Ta'ala berfirman: Hari ketika datang kepada mereka apa

yang telah Kami janjikan, batrwa Kami hancurkan guillng itu sehancur-

hancurnya, lalu Kami jadikan bekas gunung ittr menjadi datzl. Kami

biarkan hamba-Ku bercamprn dengan yang lain.

Dikatakan: Manusia dan jin bercampur. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23443. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qami menceritakan kepada kami dari Harun bin Antaratr,

dari seorang syaikh bani Qazarah, mengenai firman Allah,

,* C ei ,4i#K;; "Kami biarkan merela di twri itu

605 HR. Ibnu Majah dalam ls-Sznan (4081) dan Ahmad dalam Musnad (11375').
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bercanpw-aduk ontea satu dengan yang loin," ia berkata:

Jika rnanusia bercampur dengan jiru maka iblis berkata esr{ku

adalah orang yang paling tahu dalam urusan ini." Kemudian

dia berjalan ke arah Timur, dan mendapatkan malaikat telatt

mencapai tempat tersebut. Kemudian dia berjalan ke aratt

Barat, dan mendapatkan malaikat telah mencapai bumi itu.

Kemudian dia mendaki ke arah kanan dan kiri hingga ujung

bumi, dan dia mendaptkan malaikat telah mencapai tempat

itu. Dia lalu berkda, "Tidak adatempat rmttrk melarikan diri."

Dalam keadaan sqerti itu, dihamparkan kepadanya jalan

seperti tali, lalu Allah mengambil mereka ketika mereka

sedang diserang di atas api, ke,rnudian Allatr mengeluarkan

salatr satu penjaga neraka OitcatatarU 'Wahai iblis, bukankatr

kamu memiliki kedudukan di sisi Tuhanmu? Bukankah kamu

pemah di surga?" Iblis lalu berkat4 "Ini bukan saatnya unhrk

me,lrcaci. Seandainya Altah mernerintatrkanlar, aku pasti

menyembatr-Nya dengan ibadah yang tidak pemah dilakukan

oleh seorang pun dari mallhluk-Nya." Ia lalu berkat4

"sesmgguhnya Allah menetapkan kepadamu satu lrrintah."
Iblis lalu berkata "Apakah itu?" Ia berkata, "Allah

memerintahkanmu masuk netraka" Kemudian malaikat

mencambuknya dengan kedua sayapnya, lalu berkata sep€rti

itn kepada ketunrnaonya, lalu melemparkan mereka ke neraka,

sehingga api neraka itu melryala-nyala Oleh karena ittl' tidak

ada malaikat atau nabi yang diutts kecuali bersujud dengan

kedua lunrtnyaffi

23444. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada katni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

t€Nrtang firman Allab,;,; O A.,+i #Kl; " Kani biarlran

606 Ibnu Abi Hatim dalaln ta8ir (712391).
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mereka di hari itu bercampur-aduk antara satu dengan yang

lain,,, ia berkata *Maksudnya adalah, inilah kiamat pertama

kali.Kemudiansetelatritusangkakaladitiup,dankami
kumpulkan semuanYa."6o7

Talcwil frman Altah: *i a'$j 6r^odian ditiup lagi

sangkahala)

Telatr kami sebutkan pada bab yang lalu perbedaan atrli takwil

tentang maknany4 dan apakah yang dimakzud dengan i}lt' serta telah

kami pilih pendapat yang benar beserta dalil-dalilnya yang tidak perlu

kami ulang dalam bab ini. Hanya sebagtan hadits yang belum kami

sebutkan pada bab yang lalu, maka akan kami sebutkan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

23445. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mutamar bin Sulaiman dari bapaknya, ia berkata:

Aslam menceritakan kepada kami dari Bisyr bin syaghghal

dari AHullah bin AmI, dari Nabi SAW, batrwa seorang badui

pemah bertanya kepada beliau tentang \{di}a"maka Nabi

SAW bersabda, "Tanduk yang ditiup' "608

23446. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatt

binHisyammenceritakankepadakamidariSuffan,dari
sulaiman At-Taimi, dari Al Ajali, dari Bisyr bin syaehghaf,

daliAbddullahbinAmI,daliNabiSAW,semisalitu.

Ibnu Katsir dalam tafsir (gllg6),As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (51463)

d"rg; lafaztr dan ,orid-ny4'"erta ebu Ja'far An-Natrhas dalam Ma'ani Al

Qui an (3 D9 6) tznPa s anad.

in. e,-rirroiazi aaam As-sunan QzM), Abu Daud dalam ls-sznan (474),

AhmaddalarrMusnad(2t192),aa-oarimidalamls-sznan(21325),danAl
f"funAziri dalan At-Targhib wa At-Tarhib (41380)'



SurahAIKchli

23447. Muhammad bin Al Harits Al Qanthari menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yahya bin Abi Bukair berkata: Ketika aku

melayat ierrazah Umar bin Dzar, aku bertemu dengan Malik

bin Mighwal, dia menceritakan kepada kami dari Athiyatr Al

Aufi, dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW

b€rsau4 t:i't1 i*1: ,27;ir ,?) €t li o;irr +bi ?rt Ug

:i j,iY,,*1* ?t' * !, ;F' ytu!,t',"r:,* !t-,F
iV, ui'$,61't ,1-,yt"gr it ,tiki !,',yt ilr ri;
"Bagaimota aht dapat merasa ryrailrau sementua Wn up

sangkakala telah meletalckan mul*nya (pada lubang tiup) dan

telah merrundukkan dahiryn. Ia settantiasa waspada dengan

telinganya, kapan ia akon diperintahkan (wtukmeniup)."

Hal itu membuat para satrabat Rasulullah SAW merasa berat

maka Nabi SAW bersabd4 "Ucapkanlah oleh lulian,

'Hasbunallah wa 'alallahi tovtaklaltu (cuhtplah Allah bagi

lrami dan kcpada-Nya aht bertavtafuA'. Seandainya seluruh

- pen&tduk Mina berhtmpi, niscaya tidak akan mampu

memindahknn (mengangkat) s anglalala itu. "60e

23448. Abu As-Sa'ib menceritalon kepadakq ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Athiyatr, ry
Abu Sa'idAl Khudri, iaberkata: Rasulutllahbersabda etijg
t;- JF 6 :rjri i3it Yr+t'* ,ri ,;ty'rt'ndt ri 9;ltr ZUi
l' .,t; uk'l ,X, E; ,ji , i'6 siit S:tl't "tiagaimana aht
'dapat 

merasa nibnat, sementua sang peniup tanduk itu telah

siap dengan tandubtya, don membmghtkkan punggungnya

serta memperhotikan dengon motonw" Para satrabat lalu

berkata, "Lantas apa yang barus kami katakan watrai

o lff- At-Tirmidzi 4,1.amTafsir Al Qtr'ug243),Ahmad dalamLlunad(3nr,
Ibnu Hibban dalam shahih (&23), dan Al-Albani dal?m Aslvshahihah (1079).



Rasulullah?" Beliau lalu bersaM4

' Has bunallah, taw aklalna alaallah' ."610

Tafstr Ath:Ihabai

"Ucapkanlah,

23449. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dali Mutharrif dari

Athiyatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 ,,BAgaimana aht dapat merasaftan ftenilonatan,

sedongkan sang peniup tanduk telah siap dengan tandulvrya,

dan menundukhran kcningnya untuk mendengar lcapan dia

diperintahkan untuk meniupnya." PaIa satrabat Nabi lalu

berkata, "Lantas apa yang harus kami ucapkan?" Beliau

bersabda, "HendaHah kalian mengucapkan, 'Hasbunallah wa

ni'mal w akiil, tawakkalno alaollah'.' 6r I

23450. Abu Kuraib dan Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari Mutharril dari Athiyatr, dari Ibnu Abbas, dmi Nabi sAw,

riwayat Yang set:uPa.

23451. Ya'qub menceritakan kepadakrl ia berkata: syr'aib bin Harb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Abul Ala

menceritakan kepada kami, ia berkata: Athiyatr Al Aufi

menceritakan kepada kami dari Abi sa'id Al Khudri, ia

berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Bagainuna aht akan

merosakan nibnat, sedangkan sang peniup itu telah siap

dengan tandulvtya, dan metrunduklran keningnya serta

mendengarkan dengan telinganya knpan diperintahlcan untuk

meniupnya? Katau saia penduduk Mina berhtmptl untuk

memindahkan sangkakala dori buni, maka mereko pasti tidak

akan mamPu"

610 Ah-16 dalam Musnad (4t374) dan Ibnu Hibban dalam Shahih Q569).
6rr Ahmad dalam Musnad (11326).
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Hal itu membuat sedih dan memberatkan para satrabat

Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersaM4 "Ucapkanlah,

' Hasbunallah wa ni'mal wakiil, tawakkolna alallah'. "612

23452. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata:

AMurralunan bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Isma'il bin Rafi AI Madani, dari Yazid bin
Fularu dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar, daxi Abi
Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersaM4 7\t 1 t l
{) & 'et'fi ,,Ft?l'orlrlt6 ,itbt ',i," q.f\\$ €;j!j.Ji' Ab
t' ,!,.4ryv |t;i't 16,.,?:t,F E_ 1.1, ;i"'1..'i*a
,c,ii,ti'ein g'#-.e $t , ,S,t yL ,ilrj ,i6 ,:o? :.J'6 trt?lt
'#r;st '4. {\ii'rr,i 

'ih'6s,2 ,4ilatt'ra;t ,b'6t,: ,9$'tah 
' 

j3lr
"Ketika Allah telah selesai menciptakan langtt dan bumi,

Allah merciptakan sangkakala dan memberikonnya kcpada

Israfrl. Israfil meletak*onnya di mulufiryn dot memfofuskan

pandangannya ke oah Arry, merrunggu kopan diperintahkan"

" Aku (Abu Hurairatr) lalu berkate "Wahai Rasulullah, apakatr

sangkakala itu?" Beliau bersabaa, "Tonduk" .,{ku berkata

lagr, "Seperti apakah bentuknya?" Beliau SAW bersaMa"

"Tqndt*, yong sangot besr, yang ditiup sebanyak tiga kali

tiupn Pertanta adolah tiupan yang mengejutkan. Ke&ta

odalah tittpot memotikan Ketiga adalah tiupan kebangkitan

tntuk menghadop Tuhan s emesta alaryr. "613

HR. Ibnu Majah dalam Az-Zuhd (4273) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan

mengenai sifat-sifat kiamat Q433).
HR. Abu Syailfi dalam Al Azhamah (31386),Ibnu Hajar dalam Fah Al Bti
(11/368), dan Al Baihaqi dalam AsySytt'ab (353), serta dinilai dha'if oleh Al
Albani dalam komentarnya terhadap kitab Al Aqidah Ath-Thahawiyah Sal.
323).
Ibnu Katsir memberikan komeirtar tentang hadits ini, "Hadits ini masyhur, dan
p€m)rataan im ghoib, dan hadits ini memiliki banyak syau,ahid." Pada sebagian
lafaz.hnya terdapat lafazh yang mw*s. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh
Isma'il binRafi Qhadhi.
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TafsirAth[habui

Talrwil {iman Allah: G 'W (Lalu Kami kumpulkan

mereka itu semuanya\

Allah berfirman: Ketika itu Kami kumpulkan semua maktrltrk

untuk menghadapi perhitungan.

ralrwil lirman Allah: t ;blKi;4'i';*f;; @an Kami

nampahhan rahanam pada hari itu kepada orang4rang kaJir dengan

ieks)
Yakni: Ketika hari ditiupkannya sangkakala, Kami perlihatkan

Jatranam kepada orang-orang kafir, sehingga mereka mengetahuinya

dan merasakannya sebagaimana fatamorgana.

Seandainya .f i-ftrya dinisbatkan kepada lafhzh Jahonam, maka

dikatakan *?t,jika jelas, sebagaimana perkataan Amr bin Kaltsum

ry,,r4 :A?'>'s*br, iJt -i t
"Dan btrung merpati itu memalingkan mukanya dan bersombong

seperti pedang Yong terhun*. "6t4

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

Para ulama berbeda pendapat kredibiliAsnya $e-tsiqah-annya). Sebagian men-

tsiqah-katrrya, sebagian lagi men-dha'if-lanty4 dan banyak ulama yang

menganggap hadits ini munkar, seperti Ahmad bin Hambal, Abu Hatim Ar-
nazi, dan Amr bin Al Fallas. Batrkan sebagian ada yang berkata, "Hadits ini
matruk."
Ibnu Adi berkata, "semua haditsnya perlu ditinjau ulang, karena haditsnya

banyak ditulis dalam kumpulan hadi*-hadirc dha'if (Adh-Dhu'afa);'

Lihat Ibnu Katsir dalam tafsir (6/91, 92).
6ra As-Sa.lastani dalam Gharib Al Qur'an (11336) dan Ibnu Manzhur dalam Lisan

Al Arab (entr:'Sf).



SlrahAIIGh/i

23453. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada karni, ia
berkata: AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Su&an menceritakan kepada karli dari Salamatr bin
Kahil, ia berkata: Abu Hra menceritakan kepada kami dari
AMullah, ia berkata: Jika sangkakala itu telah ditiup, maka
b€rdirilah semua makluk di hadapan Allab kemudian Atlatr
menampakkan diri-Nya kepada malfiluh dan tidak ada satu
pun maktrluk yang menye,mbah selain Allah yang Dia temui
kecuali akan diangkat dan ada yang mengik$inya.

Abdullah berkata: Kemudian malaikat yang diutus bertemu
dengan seorang Yahudi dan bertanya, '.Apakah yang kamu
sembah?" Ia berkat4 "lJzair." Ia berkata *Apakatr air itu
menrbuatnu senang?' Ia menjawab, uya,' Kemudian
diperlihatkan kepada mereka Jatranam seeerti cairan.

C;b*4$7'*g; "Dan Kami nampak*an Jahanam
pada hui itu kcpada orang-orangkofir dengan jelas."

Kemudian bertemu dengan seoftrtg Nasrani. Ia berkata"
"Siapa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, .'AI Masih.,,
Ia berkat4 "Apakah air itu merrbuat kalian senang?,, Mereka
me,lrjawab, 'Ya" Lalu diperlihafkan kepada mereka Jahanam

seperti cairan.

Kemudian seperti itu bagi yang menye,mbah kepada selain
Allah.

Abdultah lalu membaca ayd., rj;; 4 i4 "Dan
talunlah mereka (di tempat perhention) kmeia sesuigguhnya
mereka akan ditarya" (Qs. Ash-Shaatraat 137!: 24)6ts

ooo
6r' As-suynthi dalam Ad-Durr al Mantsu (gn6o),dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Abi S),aibdL Abdu bin Humai4 dan lbnu Abi Hatim.



Tofsir Al;h:llwhari

e* <,rry1-'i l;'g 
"f, J, [f+ e'6

"Yaihtordng.orurrgydttgmatf,rryddalarnkcddacr.terhltttp
dmi mengqhatil<frrr tando.tndf,lcebesaran l<ur dan dfiahh

mseladdak sanggu1 matdevgqr." (Qs. Al Kahff [18]: 101)

TaIrwiI lirman Allah: J3'u.$i

GD tlI <bryS- ,,yaitu orang-orang yang natanya dalam keadaan

tefiutup dari mcmperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah

mereka tidak sangguP mendengar."

Allah Ta,ala berfirman: Pada hari itu Kami perlihatkan Jahanam

kepada orang-orang kafir yang tidak mau melihat dan berpikir dengan

ayat-ayat Allah, serta tidak mau memperhatikan hujjah-hujjah-Nya

sehingga mereka dapat mengambil pelajaran berdzikir dan kembali

kepada Tauhid Allah, serta melaksanakan perintatr-Nya dan menjauhi

larangan-Nya.

Firman-Nya: (i (,rryi-iii'6 "Dan adalah merepa tidak

sanggup mendengar" maksudnya adalah mereka tidak mampu

mendengarkan ayat-ayat Allah dan keterangan yang telah dijelaskan

kepada mereka dalam semua kitab-Nya, karena Allah telah

menyesatkan mereka. Kekerasan yang telah menguasai mereka serta

kekufuran dan ketaatannya kepada syetan telatr memperdaya mereka

da'I- taat kepada Allah, sehingga mereka tidak mampu bertadabur dan

mengerti antara kebenaran dengan kesesatan, kekafiran dengan

keimanan.

Dalam hal ini Mujahid berkata sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

23454. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

J?'a'ji

'iij(3 "t .;5b,t'#



SlrohAIl&hli

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, menge,nai firman Allab fr:, <rrf,]:;5_ 'j ,j,6
"Dan adalah mereka tidak sanggup mendengar," ia berkata,

"Maksudnya adalah tidak berakal."5l5

23455. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
AllalL fi. <,;):#_ i ,j'(j "Dan adalah mereka tidok
sanggup mendengar," ia berkata" "Maksudnya adalah tidak
me,ngetahui.'617

23456. Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata
tentang ayat, 4;f) .; :)b 4'#1 J?uSi,yaitu orang-orans
yqng matanya dalam keadaan tertutup doi memperhatikan
tandaianda kcbesaran-Ku," ia berkata, *Maksudnya adalah

omng-omng kafir.'{lt

ooo

{ieg
"Ivlalrc apl<ah or(mg.ofimg l<dr rnr,eny ffigl@ bahwa nseka

(d*W) nengarlrtil hrmtfu-hrnrta.IQ meniadi penolong

Mujahid dalam tafsir (hd. 451) dan Ibnu Abi Hatim dalam afsir emgl.
Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini, sedangkan atsar dari Mujahid
seperti yang telah lalu.
Disebutkan dengan lafazh yang serupa tanpa sanad yang srma oleh Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (51197).

6t6

617
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Tafslr Ah:Ihabod

seldin A14u? Sesr,mggulmy a Karri, tcloh meffy edidl<flrl N q al<a

J atwnam tergat tingal bagi orang' ordng l@fw."
(Qs. AlKahft [18]: 102)

Tat<willirmanAllah:7U36;-ta:Vt'*-Jf;t{'r-ii6
@ {it;FlftGriy"tto*o apakah orans4,rans kaJir menvangtru

bahwa meieha (dapat) mengambil hamba'hamba'Ku meniadi

penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan

Neraha Jahanam tempat tinggal bagi orang'orang kalir."

Allah Ta'alo berfimran: Apakatr orang-orang yang kafu kepada

Altah dan menyembatr malaikat serta Al Masih, menyangka akan dapat

menjadikan hamba-hamba-Ku yang mereka sembah itu sebagai

pemimpin bagi mereka? Dijawab: "sekali-kali tidak, batrkan mereka

merupakan musuh orang-orang kafir tersebut."

Pendapat kami mengemai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilart ini:

23457. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 'u-i(G
'.9:l a.iqa:V ti,,Ji-l 'tli{ "Moko apalah orans-orans

kafir menyangka balwa mereka (dapat) mengambil |amba-

tamba-Kt menjadi penolong selain Aht?" Ia berkat4

"Maksudnya adalah mereka yang menyembah Al Masih bin

Maryarn dan malaikat, padahal mereka (Al Masih bin Maryam

dan malaikat) adalah hanrba Allah. Sekali-kali mereka tidak

akan menjadi wali bagi orang kafi".'6le

otr 41 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31603).



SrrahAllfth/i

Qira'at yang meng-kasrah-kaa huruf sln dalam firman Allatt'*il bermakna menyangka, dan bacaan ini masyhur di kalangan ahli
qira'at- Diriwayatkan dari Ali bin Abi rhalib, IkrimalL dan Mujatrid,
balrwa mereka membacany" Wt-$( G\ "Maka apatrah orang-
orang lafir merryangka," dengan suhtn pada hunrf slz dan me-rafa'-
kan huruf setelalrnya,u'o y*g bermakna Fd;ii "apakah cukup bagi
mereka untuk mengambil hamba-Ku sebagai wali selain Aku datam
peribadatran penrralian dan peribadatran kepada-Ku? sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23458. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karli, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari _Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman
Allah, W i-iti G\ "Maka apakah orang-orang kafir
menyangka," ia berkata, 'Maksudnya adalah, apakatr cukup
bagi mereka?'621

Qira'at yang kita baca adalah qira'at yang masyhur di katangan
ahli qira'at di selunrh penjuru negeri, 'r*;f dengan kasrahpada huruf
sin,yang maksudnya, apakatr mereka menyangka, karena adanya huliatr
atas bacaan tersebut.

Tarwil fiman Altah: <ij'"#tr (C, iy (Sesungguhwa
Kami telah mcnyediahon Neraha Jalianom tenpat tinggal bagi
orungatang kafa)

Allah berfimran: Jahanam tersebut Kami sediakan sebagai
tempat persinggahan orang-orang kafir.

l

Al Amasy dan Abu Bakar membacaoya ij;lf dengan me-rafa,-kanhuruf Da
dan sukun pada huruf slz. Ulama yang lain membacanya '*Jl denganfathah
pada huruf Da dan kasrahpada huruf sin.Lthat Hujjah At eiia,ah (hal. 436).
Ibnu Abi Hatim 6u16p tafsir eBn).62t



Tafsit Ath:Ilwbad

3r# it V'af 
-'g 

c Wjt t-ri @ fGt::,ir:i u,W S :i
@ws;*€l

"Katol<mrlohr'Apal<ahal<snKomiberitalwl,srlkcpadmrnt
terfi.ang ordng.qrdrrg ydrJg Faling muugi pukntmnya?'
Yaiu ordrrg.orar.g yorrlg tc,lah sia.sia puhntaruvya dalmn

lcehidupon funif, ini, sedmtgfuan nrl".el<a merryangl<abahwa
nsel<a berhfr sebaik bail<ny a' ."

(Qs. Al Kahfi [18]: 103.104)

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya SAW: Katakanlah

wahai Muhammad, kepada mereka (orang-orang yang melampaui batas

dalam menentangmu dan yang membantahmu dengan kebatilan, dan

dua atrli kitab yaitu: Yatrudi dan Nashrani yang mengajakmu berdebat

tentang beberapa masalatr, 'fu S "Apakah akan Kami beritahukan

lrepadamu" wahai kaum jGiuii| "Tentang orang-orang yang paling
merugi perbuatannya" yakni yang mengikuti hawa nafsu dan

mengharapkan keuntungan serta keutamaan, lalu mereka mendapatkan

kebinasaan dan kehancuran serta tidak mendapatkan apa yang mereka

cari, seperti seorang pedagang yang mengharapkan keuntungan, namun

harapannya musnah dan rugi dalam perdagangannya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah para pendeta.

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23459. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Muqbiri
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hiwatr bin Sfaih
menceritakan kepada kami, ia berkata: As-Sakan bin Abi
Karimah memberitahukan kepada karni, ibunya memberitatru



SurahAlKchfi

kepadanya batrwa diamendengar Abu Humaishah AMullah bin

Qais berkata: Aku me,ndengar Ali bin Abi Thalib berkata

tentang aya! $Clrr!:rfi",ff &3" **o,*rlah,'Apalah akan

Komi beritalrukan kepadomu tentang orang-orang yang paling
merugt perbuatouy'?" Mer€ka adalah para pendeta yang

menahan diri mereka di biara622

23460. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Hayawatr berlcata: As-Sakan bin Abi Kariman menceritakan

kepadakq batrwa ibunya memberitahukan kepadanya batrwa dia

mendenga AMullah bin Qais berkat4 *Aku mendengar Ali bin
Abi Thalib berkata" Ke,mudian ia menyebrlkan hadits tersebut.

23461. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada l€rni, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin
Yassaf, dari Mush'ab bin Sa4 ia berkata: Aku bertanya

- kepada bapakku tentang aya! W |# 'i1 'tfl'i-t
"Sedangkan mereka menyangko bahwa merelca berbuat
sebaik-baibtya, " apakah mereka huuriyah? Bapakku

menjawab, "Mereka adalah para penghuni biara-"623

23462. Fadhalah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bazi berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Adh-Dhahhak

mengenai firman Allalt l,*i :rr3rfu,W,Y S " Katalunlah,
'Apakah akon l(anti beritahukmt kepadamu tentang orang-

orang yang Wling merugi Trerbuatonrqu'?" Ia berkata,

"Meneka adalahparapendeta datr rahib." 624

Ibnu Abi Hatim dalam taftir On3%) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uw(31347).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir Q Bn).
Al Mawardi Mlam A*Nulca wa Al Uyun (31347) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (illn}

622

6A
6U



Tafsit Ath:Ihabui

23463. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri memberitatrukan kepada karni dari Manshur, dari Hilal
bin Yassaf, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Sa'd berkata,
*Mereka adalatr para penghuni biara."625

23464. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshtr, dari Mush'ab bin
Sa'd, tentan gayaL tGlt;!{\W,Y:i "Katakanlah, 'Apakah

alran Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang

paling merugi perbuatannya'?" la berkata, *Yakni, apakah

mereka itu Haruriyah? Dia lalu berkata, 'Tidak, mereka adalatl

para penghuni biara. Sedangkan Haruriyah adalah suatu kaum

yang hatinya berpaling, maka Allatr memalingkan hati

merekat."526

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatl

semua ahli kitab. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

23465. Muharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Amr bin
Murratr, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Aku bertanya

kg 
.adabapakku 

tentang uyrt'J',.iji@ JGi{-!{UW,$:i
UX( ,*t C '# "Katakanlah, 'Apakah akan Kami
beritahulwn kcpadomu tentang orang-orang yang paling
merugi perbuatanrrya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia

perbuatannya dalon kchi&ryan dunia ini'." Mush'ab bin Sa'd

Abdurrazzaq dalam tafsir Q1348).
HR. Al Hddm dalam Al lvlusta&ak Q1370), ia berkaa, *Hadits in shahih
menurut syarat As-Syailfiani, namun keduanya tidak mengeluarkannya. Telatr
disetujui oleh Adz-Dzahabi." Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1D392).

625

626



SumhAllfth/i

berkata, *Apakatr mereka Haruriyatr?" Bapakku menjawab,
"Tidak, mereka addah ahli kitab, Yatrudi dan Nasrani. Kaum
Yahudi telatr mendustakanNabi Mutrammad SAW, sedangkan

kaum Nasrani telatr mengingkari stugq bahkan mereka
berkatA 'Tidak ada makanan dan minuman di dalamnya'.
Hanniyah adalah orang-orang fasik." )Ji U ;"1 ^& {rs#,i ell
'i 34f TIit a G:t+J5 1gi_ i.?,fr Au irtgt; -&
@ <u#Si "Yaitu orong-orang yong melanggm perjonjian
Allah setelah perjanjian itu teguh don memfiuskan aW yang
diperintahkan Allah (kepafu mereka) untuk menyanbungnya
dan membuat kcrusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-
orang yang rugi. " (Qs. Al Baqaratr [2.:] 27)

Sa'd menamakan mereka orang-ormg fhsik.627

23466. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar melnberitatnrkan kepada kami dari Ibratrim bin Abi
Harrah, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash, dari
bapaknya, mengenai firman Allah, iG ';{!{1W ,F:i
"Katal@nlah, 'Apalah akan Kami beritahukan kepadamu
tentang orang-orang yang Wling merugi perbuatannya'?" la
berkata, *Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani."628

23467. Al Qasim menceritakan k€pada karli, ia berkata: Al Husain
me,lrceritakan k€pada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadalo dari Ibnu Juaij, dari Abi Harb bin Abi Al Aswad,
daurrTadzan dari Ali bin Abi Thalib, dia ditanya tentang ayat,

nC :rf'[",'frii i; $ "Kotokonloh, 'Apakah okan Kami
berttahikan ilpadonu tentang orang-orang yng pling

HR Al Bukhari dalam At-Tdsb (472t) dan An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra
(l 13r3).
Abdurrazzaq dalam tafsir (7347) dnlbmu Hajar dalm Foth Al Boi $lQr.

6t?
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merugi perbuatannya'?" la berkata, "Mereka adalah Ahli

Kitab. Para pendatrulu mereka berada dalam kebenaran, tatapi

kemudian mereka menyekutukan Allah dan menciptakan hal

baru dalam agama mereka. Mereka adalah orang yang

bersungguh-sungguh dalarn kebatilan, ftImun mereka

menyangka telah berada dalam kebenaran. Mereka

bersungguh-sungguh dalam kesesatan, rulmun mereka

menyangka telatr berada dalam petunjuk. Oleh karena itu,

perbuatan mereka di dunia menjadi sia-si4 sedangkan mereka

menyangka telah berbuat baik."

Kemudian dia meninggikan suaranya dan berkata, "Mereka

tidak jauh dari ahli neraka."62e

Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah

golongan Khawarij. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

23468. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya menceritakan kepada kami dari Sufuan bin

Salamatr, dari Satamatr bin Kahil, dari Abi Ath Thufail, ia

berkata: Abdullah bin Al Kawa bertanya kepada Ali tentang

firman Allah, SG Iti{u'f$i;$ "Kotot*rloh, 'Apakah

alran Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang

paling merugi perbuatannya'?" Ia berkata" "Maksudnya

adalah, kamu wahai oftltlg-orang yang fasik."630

23469. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Ayub

menceritakan kepadaku dari Abi Shakhar, dari Abi Muawiyatr

Al Bajali, dari Abi Shahba'Al Balsi, dari Ali bin Abi Thalib,

62e Tidak kapi temukan hadits dengan sonad ini di antara literatur yang kami

miliki.6o Ibnu Athiyah dalamAl Muharro Al Waiiz(31545).



SlrahAIIfth/t

batrwa Ibnu Al Kawa63l bertanya kepadanya tentang firman

Allah, t;;1'u;:'ii'{6,Y :i " Kat al@nl ah,' Ap akah akan Kam i
beritahukan kcpadomu tentang orang-orang yang paling
merugi perbuatannya'?" Ali lalu berkata "Kamu dan

sahabatnya."532

23470. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri memberitatlrkan kepada kami dari Salamah bin Kahil,

dari Abu Ath-Thufail, ia berkata: Ibnu Al lbwa'i menemui AIi
untuk menanyakan perihal firman Allah, Ittilr"!..fi",Wj;j,
@ w i,E'i1';,# -fi e:at g o i*'jt t-fi @,,ient an s
orang-or(mg yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-

or(mg yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia

ini, sedangkan mereka menyangla balwa mereka berbuat

sebaik-baifurya. " Ia berkata, "Celaka karnu wahai kaum yang

15"i1.n633

23471.- Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Khalid bin Itsmatr menceritakan kepada kami,

ia berkara: Musa bin Yaqub bin Abdullah menceritakan

kepada karni, ia berkata: Abu Al Huwairits menceritakan

kepadaku dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, ia berkata: Ibnu Al
Kawa'i berkata kepada Ali bin Abi Thalib mengenai ayat

G-'at lg g ;i;, i,i tji @ iGl'u;!*'U"rentang orans-orans
yang pol@ merugi perbuatmnya Yaitu orang-orang yang

Dia adalah AMullah bin Al Kawa'i, soorang pembesar kalangan Khawarij yang
membelot dtri Ali. LihatAl Fdhoh(l2/.28/-).
Ibnu Athiyah dalam lI lufuh,oru Al Wajiz Q1545) dan Al Bag[awi dalam
Ma' alim At-TmEil (3 I M\.
Abdnrrazzaq dalam tafsir QR4t) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsh (hal.l79).

63r

61t2
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telah sia-sia perbuotawrya dalam kehi&tpan dunia ini." la
lantas berkat4 "Kamu dan kawan-kawanmu."634

Pendapat yang te,pat dalam penalorilan ayat, iG';uJi'.[t"'frlli;
"Alnlah alran Kami beritahulan kepadomu tentang orang-orang yang

paling merugi perbuatannya?" adalall setiap orang yang melaktrkan

perbuatan yang dia sangka benar, dan perbuatan tersebut dalam rangka

keridhaan dan ketaatan kepada-Nya, padahal sebenarnya perbuatan

tersebut dimurkai oleh Allah dan jautr dari jalur orang-orang yang

berimaru seperti para rahib dan syamamisah, dari kalangan yang

berijtihad dalam kesesatan, dan perbuatan mereka sebenarnya adalatl

kekafiran kepada AllalL dari agama mana saja

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang dr-naslwbkan-nya

raa* ir;f.
Ahli nahwu Bashratr berpendapat batrwa latazh tersebut di-

naslnb-tar karena ketika huruf altf lo* dan nun masuk padz Lafazh

i-;3\, maka tidak disambung kepada idhafah-nya. Sedangkan latazh

Jrilr termasuk aan fit3\t.
Ada pula yang berpendapat bahwa latazh tersebut merupakan

bagran aari gitr dan jidr, seperti 4:nar5 Jail' atau q:rbiq ,;\t,
maka wau ttdak masuk ke dalam lafazh tersebut, dan tidak memiliki

tafsiran juga, karena telatr terpisah dari subjeknya, seperti perkataan

4ZAr5 Jailt. Jika ada yang menafsirkannya, maka tafsiran tersebut

untuk yang pertama dan yang teraktrir. Dikatakan: Apakah kamu tidak

menyadari bahwa kamu biasa mengatakan: Vi # ,b:-*'c,,;; rrraka

c;*ir menjadi tafsiran b4d J..}t dan &.31r. Begitu;uga dengan tafazh

'/[b F atau yang semisal. Dibolehkannya dalam kalimat i,r'$,
karena'dikerrbalikan kepada.pilr aan iiitr. Dan aku biasa mendengar

orang Arab berkara:6.'if 'ef;rttj 'fpi'lrf;lt sehingga menjadi yang

53' Lihat dsosebelumnya.
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pertarna dan kedua seperti pada umumnya. Dikatakan: Dikiaskan

kepada ini.63s

Talffil firuran Allah: G-'Ai't*r A W iC i-$i (Yaitu orang-

orang yang telah sia-sia perbuotannya dalam hehidupan dunia ini)

Allah berfirman: Mereka adalah orang-orang yang di dunia

berada dalam kesesatan, karena mereka beramal berdasarkan kekafiran

mereka kepada Allah.

Takwil firman Allah: 'o;*'#13#'i: $eaans*an mcreka

menyangka bahwa mereka berbuat sebaih-baiknya)

Mereka menyangka perbuatan itu dapat membuat mereka

dikategorikan sebagai orang yang taat kepada AllaIL dan mereka

bersungguh-sungguh dengan apa yang dianjukan oleh Allah kepada

hamba-Nya. Ini merupakan dalil yang kuat tentang kesalahan pendapat

yang mengatakan batrwa jika seseorang telatr mengetatrui keesaan

Allah, maka tidak dikafirkan kecuali dia bermaksud melalcukan

kekafiran tersebut, karena Allah memberitatrukan dalam ayat ini bahwa

amal perbuatan mereka di dunia hilang dalam kesesatan, walaupur

mereka menyangka mereka telatr berbuat baik, padahal merekalah yang

telalr mengmgkari ayat-ayat Allah. Jika pendapat yang mengatakan

bahwa seseorang tidak dikafirkan kecuali dia tahu bahwa itu kafir,

adalatr pendapat yang benar, maka wajib bagi mereka (yang Allatl

beritahukan dalam ayat tersebut) mendapatkan patrala atas amalanya.

Akan tetapi, kandungan ayat ini berbeda dengan pendapat merek4

sebagaimana Allah memberitahukan bahwa mereka kafir dan amalan

mereka sia-sia.

635 Ibnu Athiyatr dalam Al Muhmr Al Wajiz Qlla).
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Maksud firman Allah, U|;*'#1 "Bahwa mereka berbuat

s e b aik- b ai btya, - adalah amal perbuatan . I,arfadr.'€alft;iJlt aan LiLl t

memiliki satu makn4 dikatakan: '*'"i dan maknanya anaah" ying

terbuat.

ooo

ii'leu""riGt;a!.n;ryU;e"9
@(5r:tti

"Mqelca it;,t orarg.otmrg yangkufur tErhada| ayat'dyat
TulwrJmqela dffr (lrufNln ttrhada1) Wiunfuarr ilengan

Aw Mal<f, hafuslflh cmtakm. dmakm mrr.el,a, dm Kami
dnak mengailalcan nfru Miknm bdgi (unal*n) nwrela

padnHcriKioanat." (Qs. AlKahff [18]: 105)

Allah Ta'ala berfirman: Mereka yang telatr Aku terangkan

sifatnya, yang merugi amalan merekq adalah mereka yang kafir dengan

dalil-dalil Allah dan mengingkari pertemuan dengan-Nya.

Fimran Allah, '11O1 ia7 "Moko hopuslah amalan-amalan

mereka," maksudnya adalall amalan mereka sia-sia, tidak ada palrala

yang bermanfaat baginya di akhirat akan tetapi mereka justru

mendapatkan siksa yang pedih.

Firman Allall $#,lr{'Sf' "D* Kami tidakmengadakan

suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada Hari Kiantat, " maksudnya

adalah, Kami tidak akan menilai alnalan mereka

Jadi, maksud ayat tersebut adalah, amalan mereka tidak akan

menjadikan berat timbangan kebaikannya, karena timbangan itu akan

V;{'"jiuiri'i,
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berat dengan amal shalih, dan mereka tidak memiliki amal shalih yang

dapat memberatkan timbangan mereka.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

23472. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepadakami dari Al A'masy, dari Syamr,

daxi Abi Yatrya bin Kab, ia berkata '?ada Hari Kiamat

didatangkan seseorang yang tingg dan besar, maka

timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat dari sayap

nyamuk. $ ,*jii5-'{'efo 'Don Kami tidak mengadalan

suatu penilaian bagi (amnlan) mereka pada Hari Kiamol'."636

23473. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu As-
Shalt senceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Abi Az-
Zamd menceritakan kepada kami dari Shaleh (budak At-

'Taumatr), dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabd4 '?fi.tv il v6'oitl ,,y-l;t qs?t 9i\u, el-
"Didatangkan (pada Hari Kiamat kelak) orang yang banyak

makan, banyak minum, dan berbadan tinggi, kcmudian

ditimbang, ternyata beratnya tidak melebihi berat s6yap

nyamuk"

Beliau SAW lalu membaca ayat, $ )$iij-'{'j.yo "Do,
Kami tidak mengadakan suotu penilaian bagt (amalan)

mereka pado Hari Kiamat." 637

ooo

Ibnu Katsir dalam tafsir (91202).
IIR. Al Baihaqi dalam Syt'ab Al Iman (5670) dan Ibnu Adi dalam Al Kamil fi
Adh-Dhu'afa (613325).

636
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fi\y; $t;fit; wq"tr rr3? qi
'Derikimiahbalasartnrrl";ekaituNqalalahmrmn,
disebabt<ml<elaf iranmrrlelludftndisebablcartmrr.eliu

menjadil<maydt-dyat.I<udmrrrcul'ras:rrl'I(usebagaiolok'
olol<-'(Qs. AlKahff [18]: 106)

Allah Ta'ala berfirman: Dikarenakan kekafiran mereka kepada

Allah, dan telatr menjadikan ayat Allah dan Rasul-Nya sebagai batran

ejekan, maka balasan bagi mereka adalah Jahanam.

ooo

$;ws;;5
"sesnnguhny a or(mg. or(mg y ffirg bcriman dffiJ fur amal
slwlih,bagi merel@ odalah Szrga Firdrus mer$adi tsnpot

tingal, nrlreliolrrll<al di dalrrnuvya, rnqela ddak lngln

Whdah daripadnyya." (Qs. Al IGhff [18J: 107'108)

Allah Ta'ala berfirrran: Mereka yang beriman kepada Allatl dan

Rasul-Nya, serta mengakui keesaan Allah dan kitab yang telah

ditunurkan, dan berbuat ketaatarU akan mendapatkan kebun-kebrur

firdaus.

I-afazh ,rT;At artinya adalah surga yang besar, sebagaimana

dikatakan oleh Umayyah berilort ini,

J2)triu)rr,r..tilt V. iVoaB !1 i:vuK

Z*;rpi*fiti(.i.lieL



StrahAlKahfi

"Sebagaimanfl rumah-rumah mereka l@tika itu nampak jelas, di
dalamnya terdapat lcebun-kebun, bau,ang putih, dan bau,ang

merah."638

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firdaus.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah surga yang

paling mulia dan yang tengah-tengatrnya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23474. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yaz;.d bin Zurai menceritakan kepada kard dari Sa'id,

dari Qatadah, ia berkata, "Firdaus adalah surga yang paling

tinggr, dan yang tengatr-tengahnya."63e

23475. Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Haitsam Abui Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Faraj Ibnu Fadhalatr memberitatrukan kepada kami dari

Luqman, dari Amir, ia berkata: Abu Usamah ditanya tentang

Firdaus,latu dia menjawab, "Surga paling pertengahan."flo

23476. Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Amr An-Nashibi menceritakan kepada kami dari

Abi Ali, dari Ka'b, ia berkata "Tidak ada surga yang lebih

tinggi dari Surga Firdaus, di dalamnya terdapat orang yang

memerintatrkan kebaikan dan mencegatr kemungkoran."6+t

Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa dalam bahasa Romawi

artinya adalah kebun-kebun.

Bait syair ini karangan Umayyah bin Abi Ash-Shalt. Lihat Mausu'ah Asy-
Syitiyah, Majma'Ats-Tsaqafi, Abu Zhabi dalam diwan Umayyah bin Abi Shalt.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (31348) dan Al Baghawi dalam
Ma' a I im At-T anz il (3 I 60 5).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51199).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/605).

63t

639
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23477. Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada karni, ia berkata:

Haiiaj menceritakan kepada kanri dari Ibnu Juraij, dari

AMullah bin Katsir, dari Mujahi4 ia berkata, "Firdaus adalatl

kebun, dalam balrasa Romawi.'fl2

23478. Al Abbas bin Mrfiarnmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haiiaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij berkata: Abdutlah memberitahukan kepadaku dari

Mujatrid, riwayat yang szlma

Ahli takwil lairurya berpendapat batrwa maksudnya adalatl

kebun-kebrm anggur. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

23479. Abbas bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrammad bin Llbaid menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari AMullah bin Al Harits,

dari Ka'b, ia berkara "Surga Firdaus adalah kebun anggur."fl3

Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah yang diriwayatkan dari

Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

23480: Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami hal rtq ia
berkata: Yazid bin Hanm menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hamam bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Aslam menceritakan kepada katni dari Atha

bin Rabalu dari Utadah bin Ash'Shamit, dari Nabi SAW,

beliau bersaMq ',$t;rti ?b'*; ,ft; ,!, e6 ,:4r-1tL-&ir
ijuri 3r pu $g ,W'i;'u'nitl,i,i.6!r 

"\i\, 
Vj ,iei'',tttt

Mujatrid dalarr tafsir (hal. 451), Ibnu Abi Hatim dalam t^fsir (7D394), Al
Mawardi dalamAn-Nukawa Al Uyun(31348), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-TaruilQl605).
Al Mawardi dalam An-Nulcot wa Al UW, QR48) dan Al Baghawi dalam
Ma' al im At-T aru il (3 I 605).
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e:tl, "Surga terdiri dari seratus derajat, yang jarak setiap
dua derajat adalah sejauh perjalanan seratus tahun, dan
Firdaus adalah surga yang paling tinggr. Darinya terpancar
empat sungai surga, dan Firdaus di atasnya. Jika kalian
meminta kepado Allah maka mintaloh kepada-Nya
Firdaus. "@

23481. Musa bin Sahal menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa
bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamam bin
Yatrya menceritakan kepada karni dari Zaid bn Aslam, dari
Atha bin Yasar, dari Ubadah bin Ash-shamit bahwa
Rasulullah SAW bersabda, 'i; tS ,#)t ,y A.6 z+7t L'eit
fifL rif ,4!' ejt jiil -i* *t *r:'1, ri:BI ,.pllg'tilr
'd\t:Ai tja,6 Kt "S*go itu terdiri dari'seratus derajat,'yang
jarai antma setiap dua derajat seperti antara langit dan bumi,

dan yang paling tinggt ada lah Firdaus. Darinya terpancar
empat sungai surga. Jika kalian meminta lnprda Allah maka

. 
mintalah kepada-Nya Firdaus. "ils

23482. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Abu Yahya bin
Sulaiman menceritakan kepadaku dari Hilal bin Usamata dari
Atha bin Yasar, dari Abi Hurairatr, atau dari Abi Sa'id Al
Khudri, dari Rasulullah, beliau bersabda, iiai ?rrr iJ'L ri1

,i|t-!:ti ,t.J;"it ,# W:jt,F &?taZit't;:tr $9 i;";'.ar

F 'rt tt 'i& 9t "Jilw kalian meminta maka mintalah S"rSo
Firdaus, karena dialah surga yang paling tengah dan paling

u4 HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak (l/80), ia mengatakan batrwa sanad-nya
shahih, dan telatr disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Albani dalarn Ash-Shahihah
(e22).

a5 ll:m  L-^r )^r-- ,r------J /^hn^\ r^- ^L-- rr--l-:,-- r-r-,- .r, t
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tinggi, da, & atasny adalah Arsy Ar-Rahman Darinya

teryrmrcr emry sungoi.'ffi

23483. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Falih menceritakan kepada kami dari Hilal, dari AMurratrman

bin Abi Ammh dari Abu Hurairalt, dari Nabi SAW, riwayat

yang serqpa, hanya saja beliau menyatalcan, "sttrga paling

tengah- dn'dorinya mengalir'.&1

23484. Ammar bin Bakff Al Kala'i me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya bin Shalih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Azz btn, Mutrammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami

dari Atha bin Yasar, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah

SAW bersaM4 "Sesungguhnya di dalam surga terdapat

seratus tingkfron, yang jarak setiap antaranya dua tingkatan

seperti lotsrt don buni, dan Firdaus adalah surga yang

palrng tingi dan paling tengah Di atasnya adalah Arsy

Rahman Drinya terynncar empat sungai surga. Jika kalian

meminta kcryda Allal maka mintalah kepada-Nya Surga

Firdous.'ffi

23485. 
'Ahmad bin lr[anstnn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdustrshmad bin Abdul Warits me,nceritakan kepada karni,

ia ber*ata: Al Hadts bin Umairmenceritakan kepada kami dari

bapalcnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabde 'c;lt

grlr.t,iA qV.tit,t4!i:t+ ftior;ir ,L;ii ,fiilt
IIR. Al Bulfiari dalm pembahasan mengenai al jihad (2790) dan Al Baihaqi
dalanr ls,Szzor (9IIfl.
Al Baihaqi dalam ls=Sznan (9115), Al Haitsami dalam Mojma' Az-Zanta'id
(10/l7l), dan Al Hindi dalam Koz Al Ummal Ql83).
HR. At-Tirmidzi dalam As-\unm 8530), Al Baihaqi dalarn ls-,Sznan (9115),

dan At-Tibrizi Mlam Misykat Al Mashabih (5632).

ffi

il1
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:e q t;gl6t ,11!i)t q I q "Surga Firdaus itu ada

Z*pai, dua surga yang nampan dan cowannya terbuat dari

emas serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan dua

surga yang nampan dan cowannya terbuat dari perak serta

segala sesuatu yang ada di dalamnya."6ae

23486. Ahmad bin Abi Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Naim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Qudamah menceritakan kepada kami dari Abi Immn Al Juni,

dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari bapaknya" ia

berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Surga Firdaus ada

empat, dua surga yang nampan dan calilannya dari emas serta

segala yang di dalamnya, dan dua surga nampan serta

cawannya dari perak dan segala yang ada di dalamrrya' "650

23487. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaqub

menceritakan kepada kami dari Hafshalu dari Syamat, ia

berkata, "Allah menciptakan Surga Firdaus dengan tangannya

dan membukanya setiap hari Kamis, lalu berkata, 'Tambahlah

indah bagi wati-waliku, tanrbatrlatr indah bagi wali-waliLu.;:65l

23488. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Jafar dan Ibnu Ad-Darawurdi menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: zfltdb:Ir. Aslam menceritakan kepada kami

dari Atha bin Yassar, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata:

Rasulullah bersabdq "sesungguhnya surgo terdiri dari seratus

HR Ahmad dalam Musnod (41416) dan Al Haitsani dalan Majma' Az-Zawa'id

(t0l3e7).
in. aa-p*i"ri dalam As-Sunan Qt333),Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf

(8/90), dan Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (39233).

iiaur kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatur yang kami

miliki.

@9
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derajat, yng iorak setiap &n deraiat adolah sejouh langit

dan buni, don yang pling tinggi adalah Firdaus"'6s2

23489. Ahmad bin Yahya As Shufi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Faraj Ath-Thafi me,lrceritakan kepada

kami, ia berkata: Al walid bin Muslim menceritakan kepada

kami dari Satd bin Basyir, dari Qatadatr, dari Al Hasan, dari

samrah bin Jrmdab, dari Rasulutlah sAw, beliau bersabda,

*i;?t &,tr e .ihir a.T.: 4 a'1t7, "Firdaus adalah

termasuk bagian dari swga, dan ia adalah yang paling tengah

dan teriltdah"653

23490. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Adi menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Muslim

memberitahukan kepada kami dari Al Hasaru dali samrah bin

Jundab, bahwa Rasulullah sAw memberitatrukan kepada

karri, Wif: qi;?t F *, C c;tfl''ttt "sesungguhnva

Firdaus adalah strga yang paling tinggi, paling indah, dan

paling liaryta-"654

23491. Muhammad bin Marztrq menceritakan ke,padahr, ia berkata:

Rauh bin Ibadah menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan k€pada kami daxi Qatadatr, dari Anas bin Malilq

batrwa Rasulutlah sAw bersabda kepada Rubai' binti An-

N.dhr, ,)"'tt o*At qr:el *,'op ,loY oit ,xrr;'$ 6- "Wahoi

(Jmmu Hritsah sesunggulmya di sana terdapat sttga-sttga,

dan stmgguh anabru telah mendoptkan Firdous yang

tertinggi."

IIR. At-Tirimidzi d^lu Sifd Al Jamah Q520).
Ath-Thabraai dalam Al Kabir or25s, 6t86), Al Hatsami dalaa Maima' Az'

Zava'id (t0t40l), Abu Nu'aim dalam pembahasan tentang sifat al iannah (2f2),

dan Al Albani do/am Asl*Shahi,n, Q0O3)s Ath-Thabrani dalam Al Kabir (7t329) dm Al Hatsami dalan Majna' Az-

Tnta'id(l0R9E).
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Firdaus adalah bagian dari surga yang tengatr-tengah dan

paling mulia.65s

Talrwil liman Allah: $3 Q"-pot tinggal)

Yakni: Tempat persinggatran dan tempat berdiam.

Lafazh.l;iir dari kata Jilt "Turunnya manusia di.tempat
manusia yang lain". Sedangkan Jlr artinya berkah, dikatakan: eU&Ij
)i t* yang artinya makananmu ini tidak ada berkahnya. Sedangkan 61

ly €e tfle.s artnyatempat singgatr.

Mengenai penakwilan finnan Allal:' 'U}}tJ; "mereka kelcol".

Dikatakan: Menetap di dalamnya selama-lamanya. 'l; l# 'o;;;-{
"Merelrn tidak ingin berpindah daripadanya," maksudnya adalah tidak
mau berpindatr darinya yaitu mashdar dari 47, kemudian

dikeluarkan ke asliny4 sebagaimana dikatakan: t*tOi ff* '#-'*
8y.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23492. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23493. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, {;V'o;;;"{ "Merekn tidak ingin

65s HR. Ahmad dalarn Musnad (3D60), Al Baihaqi dalam As-Sunan (9/167), Al
Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib Q1325), dan At-Tibrizi dalam
Misykat AI Mashabih (3809)
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berpindah doipadanya," ia berkata, "Maksudnya adalatt

berpindah.'6sc

23494. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa

23495. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mukhallad bin Al
Husain berkata: Ketika dia ditanya tentang hal itu, ia berkata:

Aku mendengar sebagran satrabat Anas mengatakan bahwa

Anas pernah berkata "Orang yang masuk pertama kali

berkat4 'Allah memasulkanku pertama kali karena tidak ada

yang tabih baik dariku'. Sedangkan yang terakhir masuk

berkata" 'Allah memasukkanku paling akhir karena tidak ada

satu orang prm yang diberi oleh Allah seeerti yang diberikan

kqladaks'." 657

ooo

giii 6'Ji ;;w i; #i-(,'*- jilt't( i s
@,r4b,

"Koral,rrnla},'I(olmrvzhirorrryalanltrrrrr.rnenjailitintounaz/r
(melrnz/lis)l&lilnor,l<alimnthrrrrkaqnrngguhha}i.slah

loutan itu sefulutnhabis (ditulis) l@lhnat kalir,rlfiTuhanku
neskipun l<orlrri ddffigl<ur tanbahm *barryak iar (Pia)."

(Qs. AlIGhff [18]: 109)

Mujalrid dalam tafsir (hal. 542) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn394).
Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatur yang kami
miliki.

41;;1

656

657



SurahAI I(chli

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: S
"Katalranlah" ya Muhammad . 'o( j "Kalau sekiranya," A, (l'+ fr
"Lautan menjadi tinta," bagi pena yang dipakai untuk menulis. g.#
'r4 "Untuk (menulis) tratimat-lalimat Tuhanht," y*riair laut. i;iJ-olli
Ci 4j';,q it;j lr$"srbdum habis (ditutis) kalimat-kalimat

Tuhanlat, meskipun Kami datanglwn tambahan sebanyak itu (pula)."

Maksudny4 meskipun Kami tambahkan laut itu dengan air sebanyak

itu lagi. Dari perkataan 'cll ftU|f* yarrgbermakna 3'srflr *1466ahan".

Diriwayatkan dari sebagian mereka: r'rlfu .1.1 t2. ll1 seatcan-

akan pemb aca yarlg membaca dengan bacaan iti, ii"irguitil.anny4 air

laut itu akan habis sebelum ilmu Allah habis, meskipun Kami

tambahkan dengan air yang sama yang dipakai rurtuk menulis tersebut.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23496. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami.

23497. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami, semua dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman AllalL i;#3fr;t'Ji';;i "Lanttan meniadi

tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanht," ia berkata,

"Maksudnya adalah untuk menjadi pena."558

23498. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang serupa.

658 Mujatrid dalam tafsir (hal. 542).
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234gg. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman Allah, A'of ;
,$ ;;9.(;14 "Kalau seWranln lautan menjadi tinta tmtuk

lmenutis) kalimat-kalfutat Tuhonht," ia berkata, "'qkm habis

air laut tersebut sebelum kalimat Allah dan hikmah-Nya

habis."559

o00

d{q$iG\,t"^lt4lsq*i-'Kir56G\i

"Katalranlalv'sesnngguhny a alcu inilwtya *ofimg nousin
seputikonru,yorrgdiwahytl<mlepadalcur'Bohwa

a Tulwt l@w it,l addnh TulwrJ Y u,g Esc"

B ar ongsiflp a menglwr q puyrnfum ilengan' Tulwvry a
nakf,hmdatJah iamengsrial@n anal yatrg slwlih dan

jang$ttf,h ia nwnp(,7|selc:untlcm seonmg W dalfrmberibadf,h

l<epdd4Tutwnny*" (Qs. AlIGhff [18]: 110)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhammad katakan kepada

mereka (orang-orang muqnik), err{ku hanyalah manusia biasa seperti

kalian" dari kenrrunan bani Adam. Al<u tidak mengetahui kecuali yang

diajarkan Allah kepadakrl dm sesunggutrnya Allah mewatryukan

kepadaku batrwa sesembal n yang wajib kalian sembatr dan tidak boleh

kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu hanyalah Sembatran Yang

Maha Esa"

-4;3';E+${iY -ed;i::$

65e lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD394)-
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Talrwil lirman Allah: 4 :14 ,H- t( 5, @arangsiapa

mengharap perjumpaan dengan Tuhannya)

Allah berfirman: Barangsiapa takut dengan Tuhannya pada hari

pertemtran, dan mengharap balasan dali Allah karena ketaatannya.

VJQ<)C i:4, "Maka hendawah ia mengerialcan amal yang slalih."

Maksudnya adalah mengiltrlaskan dhi dalam beribadah dan

mengesakan Altah dalam rububiyatr-Nya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

alrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23500. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi Abi Rasyid, dari Sa'id

bin Jubair, mengenai firman /Jllat\ .;; iliL W i(,5'
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhanrqn," ia

_ 
berkata, "Maksudnya adalahbalasan dari Tuhan-Nyu."uuo

Takwil fiman Altah: ffi,}; ';E+$l; @an iangantah ia

mempercekulukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya)

Allah berfirman: Janganlah menjadikan sekutu bagi Allatr dalam

beribadah kepada-Nya. Termasuk perbuatan menjadikan sekutu bagi

Allah adalah memamerkan perbuatanny4 yang secara ztrahirnya untuk

Allah padatrat maksudnya adalatl yang lain.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

6@ Ibnu Abi Hatim dalam tafsir ('1D395) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

Uyn(313s0).
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23501. Abu Kgraib me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Abid

menceritalGn kepada l(ami dari Ath4 dari Sa'id bin Jabir, dari

Ibnu Abbas, mengenai ftman Allall t;3";; e'(;,Ari1i /e "Oa"

joryanlah ia mem2xrsefutukan seor(mg Wn dalam beribadah

keryda httwmya," ia berkata, "Makzudnya adalah [tidak

me,mperlihafikan kepada seseorang dalam ibadahnya kepada

Allah].'66r

235V2. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdgrrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami, mengeirai fimran Allah, Ali;
ffi +;;U"Daniotganlahiamempersehrtukanseorangwn
dalan bembadoh l@Wda TulutatW" iaberkat4 "Maksudnya

adalahtidakpamer.'ff2

23503. Al I{asan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazaq merrberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ivla'mar memberitahukan kepada kami dali Abdul Karim Al

Ja7gii, dari Thawuslu ia berkata: Datang seoftmg laki-laki dan

berkatq "Ya nabi AllalL aku senang berjihad dan aku seruuxg

dilihat kedudukanku." Allah lalu berfimran, .itiq'ti of;
V34;';E$tit **; i1:{t "Barangsiapa mengtwrap

prjumpam dengot Tula nnya, maka hendaHah ia

mengeriakm anul yotg slalih dan janganlah ia

mempersehttukan seor(mg ptm dalam beribadah k"Wda

Tuhonl'a'ffi

t -., d^lm, Az-hM Qt435).
Al Mawardi dal,l,r, ArpNakd wa Al |lyun (3R50) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tozil (3/605).
HR- Al Haldm d^ln'f- At Ltusta&o* (4R29), ia mengaakan bahwa hadiB ini
sluttih m€nunil s56at Asy-Sffthani dan telah disetujui oleh A&-Ddrahab|
Abdnrrazzaq dalm taBir W49)-

66t
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23504. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid dan Muslim bin

Khalid Az-Zrmiji, dari Sadaqah bin Yasar, ia berkata, "Seorang

laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian menyebutkan

riwayat yang semisat dan menambahkan di dalamnyq 'Aku
beramal dan bersedekatr, dan aku ingtn manusia melihat

perbuatanku'. Semua hadits dalam hal ini serupa dengan hadits

tersebut.'6s

23505. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepadaku dari Al A'masy, ia berkata: Hamzah

Abu Umarah (budak bani Hasyim) menceritakan kepada kami

dari Syatr bin Hausyab, ia berkata: Datang seorang laki-laki

kepada Ubadatr bin Shamit, ia bertanya kepadanya seraya

berkata, "Beritahu aku tentang apa yang aku tanyakan: Apa
. pendapatnu tentang seorang laki-laki yang shalat

mengharapkan ridha Allah akan tetapi dia juga senang dipuji,

berpuasa karena Allah dan dia merasa senang jika dipuji,

bersedakah karena Allah dan dia juga senang jika dipuji, dan

berhaji karena Allah akan tetapi dia juga serumg dipuji." Maka

Llbadah berkata: Allah Ta'ala berfirman: Aku adalah sebaik-

baik sekutu bugrnya barangsiapa yang menjadikan bagi-Ku

sekutu, maka sekutu itu akan senantiasa bersamanya,

sesungguhnya Aku tidak butuh sekutu.56s

23506. Abu Amir Isma'il bin Amr As-Sakuni menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada

rbid.
Ath-Thabrani dalam Al Kabir dengan redaksi yang sama (191392) dan Ibnu

Katsir dalam tafsir (9/21l).

&
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kami, ia berkata: Ibnu Ayyasy menc€ritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Qais Al Kindi menceritakan kepada kami,

bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufran [di atas

mimbarl ffi membaca avat" irtl*<^; S:$ 4 i1tW-ifu
ffi 4"; ';E'rj "Bmangsiapa menghorap periumpaan

dengan Tulnwtya mala hendaHah ia mengerialan amal yang

shalih don janganlah ia rumpersehtnkan seorang Wn dalam

beribadah kcpoda Tuhmryn. " Ia lalu be*at4 "Ini mertrpakan

akhir ayat dari Al Qur'an yang ditunurkan.'tr7

ooo

Apa yang ada di antara tanda 0 tidak terdapat dalam manuskrip, d"n kami

mendapatkannya dari manuskrip yang lain.

Ath-Thabrani dalam Al Kabir (191392).
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SURAH L{ARYAI\d

j,;i;fsi 3i , '',

CD;+ez-
'KodHaaYaa'Ain Shaad

(Qs. I\,Iaryam [19]: 1)

Takwit firman Allrrh: -G;dZ 
@oaf Hoa Yoa Ain Shaod)

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang penakrvitan huruf
jl(r paaa ayat ri-tZ.

Sebagian berpendapat bahwa ia adalatr huruf dari narna AllalL

-{ Wreberarti besar, Allah Maha Besar, sehingga narna ini dianggap

mewakili narna yang lain. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

23507. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus berkata: Abtsar
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari
Ibnu Abbas, tentang ayag "7lqZ ia berkat4 "Huruf -#u'
maksudnya adalah hwuf .lri3 t M,G;'

668 Su$an Ats-Tsarni dalam taBir (l/ltl).dan Ibnu Abi llatim dalam t^tsir (7t2396).
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23508. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari
Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang szrma.

23509. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hushain

memberitatrukan kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 
"i-l=<Z 

ia
berkata, "Hwuf ..,t(ll artinya ;!.-66e

23510. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

memberitahukan kepada kami dari Hushain, dari Isma'il bin
Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah,

;+ezia berkata, "Huruf .r(lr artinya ;!.'ato
23511. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia

berkata: St&an menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama6Tl

23512. Amr bin AMul Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ala
bin Musayyab bin Rafi, dari bapaknya, me,ngenai firman
Allah, ;AZ ia berkata, "Huuf Jr$r artinya $ryutu
salah sanr ftuna Allah."

Sebagian berpendapat batrwa huruf Jt$t dalam ayat tersebut

diarrrbil dari rulma AllalL yaitu ..Jlf. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini :

23513. Yahya bin Thalhah AI Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia
berkata: Syuraik memberitahukan kepada kami dari Salim,

Sui/an Ats-Tsauri dalam taftir (hal. l8l)
Ibid
Ibid.

69
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dari Sa'id, meNrgenai firman Allall ,?:rt? ia berkata,

"Huruf ..!t(lt artinya J6."672

23514. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada l€rli, ia berkata: Abu Rauq

memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin

Muzahixn, mengenai firman Allab ,fuZ ia berkata

"Hunrf ll(ll artinya t9gi.t$73

23515. Ibnu Humaid menceritakan kepada lomi, ia berkata: HatGIn

menceritakan kepada katni dari Anbasab dari Al Kalbi,

riwayat yang sama6Ta

Sebagian berpendapat batrwa ia berasal dari salah satu nama

Allall yuito .r*f "Maha Mulia". Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23516. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Hakart

menceritakan kepada kard dari Amr, dari Athq dari Sa'id bin

Jubair, mengenai firrran AllalL G]=r-z-, ia berkat4

"Maksudnya adalah huruf jt$r yang artinya i-i, 'yulrr-
Mulia'."675

Mereka yang berpendapat demikian kemudian menafsirkan

huruf ,(Jl berarti rti 'Maha Pemberi petunjuk". Mereka yang

berpendapat demikiari menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23517. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

memberitatrukan kepada kami daxi Isma'il bin Rasyid, dari

Abdurrazzaq dalam tafsir QRs,O) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D05),

keduanya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uym (3n53).
As-Suyrthi dalarr. Ad-Durr Al Muxsur (51478) dali Al Kalbi, dari Abu Shalih,

dari Ummu Hani secara mrfu'.
Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (5D05) dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

672

673

et4
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Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat ")142, ia

berkata, "Hgruf o(ll artinya 16 'Maha Pemberi Petunjuk'."675

23518. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus berkata: Abtsar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, riwayat yang sama.577

23519. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dad Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.67E

23520. Abu Sa'ib menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Idris

memberitahukan kepada kami dad Hushain, dari Isma'il bin

Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.67e

23521. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama6to

23522. Yatrya bin Thalhah menceritakan ia berkata: Syuraik

menceritakan keelga l€mi dad Salim, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata "Hgruf "(ll artinya tlir'Malra Pemberi Petunjuk'."681

Al Hakim dalam Al lufusta&ak QRTI), ia mengatakan bahwa sazad hadits ini
shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkanny4 serta telah
dis€pakati oleh Adz-Dzahabi. Kernudisr ia menyebutkan lagi dari jalur lain dalam
halaman yang sam4 dan ia bedcomentar, "Isnad-nya shahih menunrt syarat
Muslim, akan tctapi tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, serta telah
disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan disebudcan oleh AMurrazzaq dalam tafsir
(4350) serta Ibnu Abi Hatim dalatn taftir (712396).

Su$an Ats-Tsauri dalam tafsir (tral. l8l) dan Abdurrazzaq dalam tafsir (l/350),
dari Sa'id bin Jubair, dri Ibnu Abbas.

Ibid
Ibid.
Ibid.
rbid.
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23523. Amr bin AMul Hamid menceritalon kepada kami, ia berkata:
Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Ala
bin Musayyab bin Rafi, dari bapalarya, mengenai firman
AllalL ;aL ia berkat4 "Huruf o,ijt urtinyu )ri .Maha

Pemberi Petunjuk'.'6t2 '

23524. Abu Kuraib menceritakan kepuda kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kard, ia berkata: Abu Rauq
memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin
Muzatrim, mengenai firman Allah, ;;*1 ia berkata,

"Hunrf r(ll artinya rtir 'Maha Pemberi Petunj uh'."683

23525. Ibnu Humaid menceritakan kepada l<arni, ia berkata: Hakarn
menceritakan kepada karni dari Anbasah, dari At Kalbi,
riwayat yang sama6e.

Para ahli tafsir juga berselisih pendapat tentang penakwilan
hunrf s$t.

Sebagian batrwa huruf tersebut merupakan salah

satu nama Allab yaitu Ont- Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini :

23526. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus berkata: Abtsar
menceritakan kepada kad, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada lcami dari Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari
Ibnu Abbas, tentang ayat" GZ-+Z ia berkata "Huruf rtJt

artinya til."ass

Ibid
Abdurrazzaq dalam tafsir (1850) dan Al Mawardi dalan An-Nulca wa Al Uyn
Qt3s3).
Lihat Al lvlawardi dalaq A*Nulra wa Al Uyn (31353).
Al Hakim d^lam Al Musta&ak (A372) dari Sa'id bin JtrbaL dari Ibnu Abbas. Al
I{akim berkomentar, "Iladits mi shahih menurut syarat Muslirn, al€n tetapi tidak
diriwayatkan oleh AI Br*hari dan Muslim. Serta telah disepaloti oleh A&-

6t2

6t3
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23527. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

memberitahukan kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yaog sama6E6

23528. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sarna.68'

23529. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

memberitatrukan kepada kami dari Hushaiq dari Ismail bin

Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Huruf 
"Ut 

atinya
. , 16884'

Sebagian berpendapat batrwa huruf tersebut merupakan huruf

dari nama Allahn yaitu '* "Maha Bijaksana". Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berilart ini:

23530. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

, menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ath4 dari Sa'id bin

Jubair, mengenai finnan Allah, Gi=e-a, ia berkata "Huruf

"(lr 
berasal dari narnaAllah "€e.-atg

Sebagian berpendapat batrwa huruf tersebut berasal dari

perkataan seseorang, yart"4 cr [ *Wana Engkau DzatYang Matra

melindungi". Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

23531. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin

Duhabi.' Al Mawrdi dalam AwNukd wo Al Uyun QR53) dan Ib,nu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (5D0,5) dni Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.
Ibid
Ibid
Ibid
Abdnrrazzaq dalam taGir (21350) dari Sa'id bin Jubair, dri Ibnu Abbas, dan Ibnu
Abi Hdim dalam taGir QlBgq dni lbnu Abbas.
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Adh-Dharis menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
pernah mendengar Rabi bin Anas berkata tentang firman

AllalL u2l*4, ia berkat4 "Huruf ,Ur trerasal dari perkataan

y 'tful:t 4- s,t ti-, yutu 'wahai DzatYangmelindungi dan

fra* u,rt rtr fdindungan'.'6m

Para ahli tafsir

hr:ruf gplt.

berselisih pendapat tentang penakwilan

Sebagian berpendapat batrwa huruf tersebut merupakan nama

Allah dli, 
*Maha Mengetatrui". Mettka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23532. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada l<ami dari Amr, dari Atha, dari Sa'id bin

Jubair, mengenai finnan Allab u2i=e-t, ia berkata, "Huruf

.ry.!r berasal dari nama Allah fr;."oet

23533. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada katni dari Anbasab, dari Al Kalbi,

riwayat yang sama6e2

23534. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkafa: Ibnu Idris

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hushain

memberitallrkan kepada kami dari Isma'il bin Rasyi{ dari

Sa'id binJubair, dari Ibnu Abbas, riwayatyang sama6e3

juga

6X)

691

Ibnu Abi Hatim dalaur t^ftlir QD367) dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muhurq Al
Wajiz(413).
Al Hakim dalam Al lulusta&ak Q871,372), menurutnya shahih dan disepakati

oleh Adz-Dzahabi, Abdurrazzaq dala,n tafsir Q1350) dari Ibnu Jubair, dari Ibnu

Abbas. Ibnu Abi Hatim dalam t^bb Q23gl)keduanya menggunakan laf"+"e
dan disebtltlon oleh Ibnu Al Jaud dengan redaksinya dari Ibnu Jubair, dari Ibnu

Abbas. Lihllt Zad Al Muir (5D05).

Abdunazzaq dalam aBir (2/350).

Lihat calatan kaki sebelunnYa

evt
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23535. Amr bin Abdul Hamid menceritakan kepada karni, ia berkata:

Marwan bin Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Ala
bin Musalryab bin Rafi, dari bapalary4 mengenai firman

Allalt ;2;^4, ia berkata, "Huruf #lr berasal dari nama

Allah'ly'no:'

Sebagian berpendapat bahwa hunrf i,fJt berasal dari nama Atlatr

|-y *Uut uPerkasa". Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

23536. Abu Huslrain Abdullah bin Ahmad bin Yunus berkata: Abtsar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada karni dari Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, ./7gZ ia bertat4 "Huruf godt

berasal dari nama Allah i-f .-*t
23537. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.6e5

23538. Abu Sa'ib menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Idris

memberitahukan kepada karni dari Hushairu dari Ismail bin
Rasf4 dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang san a6e'

23539. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyi{ dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.6et

Lilrrrt atst dari Ibnu Abbas dalam Al tlusta&ak(2193), Abdurrazzaq dalam tafsir
Q1350), dan Ibnu Abi Hatim ddam taftir (712396).

Al Haldm d^larn Al lufustadrak Q1372) dari Ibnu Jubair, dari Abu Abbas, ia
berkata, "Shahih meNrurut syara Al Bulfiari dan Muslim, namun keduanya tidak
meriwayatkannya, dan disepakati oleh A&-Dzahabi. Disebutlon juga oleh Ats-
Tsaui dalam taftir (hal. l8l).
Ibid
Ibid
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23540. Yahya bin Thalhah menc€ritakan kepadakq ia berkata:

Syuraik menceritakan kepada lorni dari Salim, dari Sa'id bin
Jubair, tentang ayat ;;;dZ ia berkata "Huruf olXr Uerasa

dari nama Allah ifl)*n
Sebagian berpendapat bahwa htrruf i,Pt berasal dari nama Allah

J3i "Maha Adi[". Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

23541. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada karni, ia berlCIta: Abu Rauq

memberitahukan kepada l€mi dari Adh-Dhatrhak bin
Muzahim, mengenai firman Allah, ;.dZ ia berkata

"Huruf d:itl berasal dari nama Altah Ji6 'Maha Adil'."700

Mereka yang berpendapat demikian kemudian menakwilkan

bahwa huruf rt dt brerasal dari narna Allah Ert? "Matra Benar', Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilort ini :

23542. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Hushain

memberitahukan kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah,

;;dZ ia berkata, "Hunrf rtalr berasal dari nama Allah
'6)lit."lot

Lihat catatan kaki sebelumnya-
rbid
Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi d^lam Zad Al Masir (5D05) dan Al Mawardi
dalan An-Nukat wa Al Uyn (3R53).
Al Hakim dalan Al lufusta*ak (2871,372) dalam dua dso yangberbd*'
Pertama; dari Ibnu Abi Qais, dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, dan menurutnya shahih. Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkanny4
dan telah disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Kedua; dari Muhammad bin Ishaq Ash-Shafar, dari Ahmad bin Nasr, dari Amr
bin Thalhah Al Qanna4 dari S)4lraih dari Salim Al Aftas, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, ia berlcata" 'Slnhih menurut syarat Muslim, tapi tidak

698

699
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23543. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin YrHrus berkata: Abtsar
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada kami dari Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, riwayat yang sama.7o2

23544. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.7o3

23545. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu AI Ahwash menceritakan kepada kami dari Hushain, dari

Isma'il bin Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yaog ra*a704.

23546. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris
memberitahukan kepada kami dari Hushain, dari Isma'il bin
Rasyid, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.705

23547- Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rauq

memberitahukan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin
Muzahim, ia berkata, "Huruf stalt fsmsal dari rulma Allatt
Ulb:'706

23548. Yatrya bin Thalhah menceritakan kepadakq ia berkata:

Spraik menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id bin

diriwayatkan oleh Al Bukhari san Mdslim. Telah disepakati oleh Adz-Dzatrabi."
Disebutkan pula oleh Su$7"ao Ats-Tsauri dalam taftir (hal. lEl).
Ibid
Ibid.
Ibid.
Ibid
Al Mawardi em A*NuhawaAl gtwrQR13).
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Jubair, ia berkata "Hunrf 5tlr pada ayx, ,-71=<Z berasal

dari nama Allah 31]G:'707

23549. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Athq dari Sa'id bin

Jubair, mengenai firman Allah, J 7=r-<- ia berkata "Huruf
rualr pada GZ=r-z-berasal dari nama Allah "6ttb-u"r

23550. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Al Kalbi, ia
berkata, "Maksudnya adalah i!st? 'Yang Matra Benar'."70e

23551. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Ala bin Musayyab

bin Abi Rafi, dari bapakny4 mengenai firman Allah,

Jlrr-z- ia berkata, "Huruf :t ajt berasal dari fttma Allah

Ull(r)'

Namun sebagran ada yang berpendapat bahwa semua huruf

tersebut adalah ftlma Allah. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23552. Muhammad bin Khalid bin Khadas menceritakan kepadaku, ia

berkata: Salim bin Qutaibah menceritakan kepadaku dari Abu

Bakar Al Hudzali, dari Atikall dari Fatimah binti Ali, ia
berkata: Ali pernatr berdoa, "Wahai .;.dZ ampunilah

6Po.n7lo

23553. Ali bin Daud menceritakan kepadaha ia berkata: Abdullah bin

Shateh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

Ibid
Ibid
Abdurrazzaq dalam tafsir (7350).
Ibnu Hajar dalam Fath Al Bsi (81427) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhurar Al
Wajiz@13).
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dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, ,;+eZ ia
berkata, "Huruf tersebut adalah sumpah Allah, dan ia adalah

namaAllah."Tll

Sebagian berpendapat batrwa setiap hwuf dari kata ini adalah

ffrma Allah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

23554. Mathar bin Muhammad Adh-Dhabbi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abdurratunan bin Mahdi menceritakan kepada

kami dad AMul A^zbn Muslim Al Qismali, dari Rabi bin
Anas, dari Abu Aliyatr, mengenai firman Allah, eIz<Z ia
berkata, "Tidak satu pun huruf dari kata ini kecuali semuanya

adalah nama Allah.'712

Sebagian berpendapat bahwa huruf tersebut adalatr nama dari Al
Qur'an. Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

23555. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

merrberitatlrkan kepada kami, ia berkata:

Muammar mernberitahukan kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allah, ;;*L ia berkat4 "Huruf tersebut

adalah nama Al Q6'atr.'ztl

Abu Ja'far berkata: Mentrut pendapat kami, hal ini sama

dengan pendapat kami tentang huruf ;ir dan ayat-ayat pembuka

sejumlah suratr yang lain. Hal ini telatr karni jelaskan secara terperinci
pada bagian yang lalu, maka tidak perlu lagi kami ,langr di sini.Tla

IbnuAbi Hatim dalarn tafirtu QD396\.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsu (51475) dari Rubai' bin Anas, dan ia
menyebutkan makna-makna humfoya serta menisbatkannya kepada Abd bin
Humaid.
Ibnu Hajar dalem Fath Al Boi (81427), dan ia menisbatkannya kepada
Abdurrazzaq. Lihat pula Abdurrazzaq dalam tatlsir 12859;.
Lihat pena&iran surah Al Baqarah alxat l.

7|
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@'g* i6iij=yi6 ty@"iH: fi3 A; ;;;5>
iHt {i 6 fi}i'ff5,xis"it i;: 4y.-; 3v

wq4+
" (Yarrg dibacal<m ini adalah) penielasan tEntfrig ralmut

Tuhmr l<f,nau kepadflhanb*Nya, Zakaria, Yaiu tml<aln ia
bqdoa lnpada Tulwmya dengan sutlra yorrJg lenbut. Ia

berlrata'YaTuhmtl<ursennguhnyaatlmfl cutelahlenah
dml<epalal<u tclah ditwnbuln tharr, dfrn akubehm Penah

l<ecew a dalam b q do a lnpad" Fr,tdl<m, y a T uhanlcu' ."
(Qs. IUaryam ll9lz 2-4')

Talrwil lirman Allah: -EH: il5 d;; .;) '5,

dibacakan ini adabh) penielasan tentang rahmat Tuhan

kcpada h amb a-Ny a, Zakaria)

Para ahli batrasa Arab berselisih pendapat tentang marfu'pada

lafa;in'$ dar manshub padalafhzh ;'ri.
Sebagian ahti bahasa dari Bashratr berpendapat batrwa

maknanya adalah i:* '8) yt, f |!:b ',-g ri,. .e.dapun lafazh ili
mashub dengan ii"-1, seperti perkataan, t# lJ i*;;S

Sebagian ahli bahasa dari Kufah berpendapat batrwa maknanya

adalah marfu' dengan Gl"r-z-. Bisa saja Anda menarnbatrkan

dhamir'oi$ '"t, yj i1 ti;, maka maknanya menjadi 6:t:b '$ ft
* 4dengan 

cari taqdim dan ta'Hir.1 rs

(Yang

karnu

7r5 I3ibat Al Farra dalart Ma'ani Al Qur'm Qll6l), ia mengatakan bahwa lafazh

iilt berkedudukan marfu' ol+ lafaz}r. Glrr-z-. Boleh ,saja +nda
irenyembunyikan lafaztr '$G'rfs * dan maknanya &1..'8)C'rf;.Di
sini ierjadi taqdim dan, ta'khirilafaztr fersebut berkedudukari mirchub.



SurahMrr.lam

Abu Jatfar berkata: Menurut kami, yang benrlr adalah, lafazh

f; berkedudukan marfu' dengan dhamir yang tidak disebutkan, yaitu
l.ri,, seperti yang terjadi pada suratr-strah lain, misalnya awal suratr At-
Taubatr, '6r$t'n il*i-$ Jt r$;$l'i',i|| ,,(nilah pernyataan)
pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang

dihadaplran) kepada orang-orang musyrikin yang kamu lrnu* muslim)

telah mengadakan perjanjian (dengan merela)." Awal suratr An-Nuur,
',;Si'Ki:, *, *); q-6iV,ilij, qi;t ij; ,(rni adatah) satu surah
yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hulam-hulatm
yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat
yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya." Serta surah lainnya.

Latazh i33 manshub dengan 1;\, sedangkan Vi
berkedudukan manshub karena sebagai penjelas dari i'rj. Jadi.

Penakwilannya adalah ti-f:f,*'$C,) fs r.U.

Takwil fiman Allah: u1;..Li6ii:-1s1ti 31 (yaitu tathatn ia
berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut)

Dikatakan: Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara

tersembunyi, maksudnya adalah ia berdoa kepada Tuhannya dengan

suara rendah dan tersembunyi V,arcrntalal riya.

Riwayat-riwayat yang menjalskan hal tersebut adalatr:

23556. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

Lihat Az-Zajaj dalam Ma'ani Al Qur'an wa I'rabuhu (3/318, 319), yggg
menurutnya pendapat yang mengatakan bahwa kebenaran lataz/n f iJt
bekedudnkan mrfu' oleh lafazi ;;12 adalah mustahil, karena ;;dZ
disebntkan Allah bukan untuk menceritakan tentang 7akaria,, yang telah Dia
menjelaskan dalam surah ini tentang kabarkan dari-Nya kepadanya. Tidak
ditemnkan pula satu penafsiran prm yang mengatakan bahwa lafa ;;aL
bedoitan dengan kisah Takaria dm Y ahya"



TafshAl/l,:I'lrrrfui

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allab iii -s:r['tL
lri iq uYaitu tatkala ia berdoa kepada Tulnnnya dengan

suara yang lembut," ia berkat4 "Maksudnya adalah secara

sembunyi-sembunyi, Allah mengetahui hati yang jemih dan

mendengar suara yang tersembunyi."T 
16

23557. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, firman Allah, )ii:s:'Ust
\ti iq"Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan

suara yang lembut," ia berkata "Ia tidak ingin riya."1r1

23558. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Zakatia

ingin memperoleh anak, maka ia berdiri untuk melalarkan

shalat, kemudian berdoa dengan suara yang tersembunyi,

seraya berkata,Tts A ;t'lt ';t 4L -; "Ya Tuhanht,

sesungguhrrya tulanght telah lemah.'.. " Hingga firman-Nya,
(;$ J,:;iZiti "Dan iadikanlah ia, ya Tulwnku, seorang

yang diridhai."

Talrwil firman Altah: A'Fri;3 O\-; JU g" berkata, "Ya

Tuhanku, ses ungguhnya tulanghu telah lemah.")

Maksudnya adalalL inilah bunyr doa yang ia panjatkan secara

tersembunyi.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsr (7D396,2397) setta As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (5t479), dan ia menisbatkannya hanya kepada Ibnu Abi Hatim, tidak

kepada Ibnu Jarir.
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (51479), dan ia menisbatkannya hanya

kepada Ibnu Mtmdzir, tidak kepada Ibnu Jarir.

Tidak kami temukan atss imdi antara literatur yang kami miliki.
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Lafazh irij a*:rrrya lemah, seperti dijelaskan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

23559. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, OL,?JI;
,b$';j "Ia berkata, 'Ya Tuhanht, sesungguhnya tulanght
telah lemah'. " Ia berkata, "Tulangku telah lemah."Tle

23560. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada karli, ia berkata: Ats-
Ats-Tsauri memberitatrukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, mengenai firman Allah, ,r'&, i6 +LJ; 3V

"Ia Berkata, 'Ya Tuhanht, sesungguhnya tulanglu telah
lemah' ." Ia berkat4 "Tulangku telah lematr."

Abdurrazzaq berkata: Ats-Ats-Tsar:ri berkat4 "Aku
mendengar bahwa 7-al<aiatelatr berusia 70 tatnrn saat itu.,,720

" Talcwil firman Allah: tl$ &YSi S;i:V @an tupalaku tetah
ditwnbuhi uban)

Maksudnya adalalL seluruh raurbut telah menjadi uban.

Para ahli bahasa Arab berselisih pendapat tentang sebab

manshub-ny alafazh l1;5.

Sebagian ahli bahasa dari Bashrah berpendapat batrwa ia
manslrub karena berkedudukan sebagai mashdar dari maksud
pembicaraan. Seakan-akan ketika ia berkat4 ffi6 ia berkata lrr3.

7re Lihat Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al (Iyu eR54).
'o Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D3g7), As-suyuthi dalarn Ad-Drr Al Mantsur

(51479,482),,|n l<ami tidak menemukannya dalam hal ini pada Mujatrid dalam
taftir.

menyebutkan sebuah dso dariQatadah teNtmg firman AIIah ini, ia
b€dota, "Ia telah benrsia 70 tahm lebih sad in ." eR52).



Tafsir Ath:Ihabai

Mereka mengatakan: Ini tidak sama dengan tmgkapan, lt;,i'€r{rrt
ir, o\arykarena ini bukan bentuk mashdu.Adapun menurut sebagian

pendapat ia mengatakan bahwa lafahtersebut manshub karena sebagai

penafsiran, dan karena sama benamyajika berkata/[El: g.\'# rQl
* ql tseperti halnya berkata,o,i';r ti,ft t*';.t(ttt.a

Takwil firman Atlah: q 4 q6:r,iHt {-t @an t*u
belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanhu)

Allah berfirman: Aku belum pemah kecewa dalam berdoa

kepada-Mu watrai Tuhan, karena Engkau tidak pemah

mengecewakanku dalam berdoa sebelumnya, yang setiap kali aku

berdoa kepada-Mq maka Engkau selalu mengabulkannya.

Sebagaimana seperti dijetaskan dalam riwayat berikut ini:

23561. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, LU lj
Cj+ S.t 6-V\ "Dan aht belum pernah kccewa dalam beriloaz-rt
kcpada Engkou, ya Tuhanht, " ia berkata, "Maksudnya adalah,

Engkau telatr mengabulkan permohonanku sebelumnya."Tz

ooo

,y, J,.# fi.C dGi $tU) 6 ;1, u-J;rS Lr+ oL3

"Danseszngguhnyaal<ul<htwuirtrrrhadapnawalil<u
sepmingallcu, seilartg istriku adf,lah seororng yarJg mandul,

makfl anuguahilah aku dflri sisiBng*m seor(mg futra, yolng

Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qtr'm (3/319).
Abdurrazzaq dalam tafsir (A352) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7f2397).
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al<frrr mew arisi aku dfrrr mew arisi, sebalgif,rr l<chtm ga Y a' qub ;
dnn iadilirrrllah w yaTuhanlcu, seoftmg ydng diri.dhai."

(Qs. Maryam [19]: 5-6)

Takwil firman Allah: ai1-t ,t Jfi dr+ eI-S (Dan

sesungguhnya ahu khawatir terhadnp mawaliku sepeninggalku)

Maksudnya adalalL sesungguhnya aku khawatir dengan anak-

anak pamanlar dan kerabatlar sepeninggalku dari mewarisiku

sesudahku.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud perkataannya,

a$t 6. "sepeninggalht' yaitu dari hadapanku. Ini boleh-boleh saj4

seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.TB

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23562. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, ,s,i1t e $l Lk+ A\j "Dan sesungguhnya aht

lrhowatir terludap mau,alilu sepeninggalht." la berkata

"Maksud lafazh '$l adalah katalah yang mewarisiny4 lalu

Allah mengaruniainya Y *rya."n4

23563. Yahya bin Daud Al Wasiti menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Isma'il,

dari Abu Shaleb mengenai firman Allah, u.Jfi & OIS

Lihat pena8iran surah Al Kahfi ayat79 dan Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'ot
Qtr57).
Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al Uytn (3/355) dan Ibnu Abi Hatim dalam

tatsir QD397) dari Ibnu Abbas.
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6;b "Dan sesunggutmya aht klwwatir terhadap mawalilat

sepeninggalht," ia berkata "Maksudnya adalatr anak

kerabat.u725

235&. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami daxi Isma'il, dari Abu Shalih,

mengenai finnan Allah, c.Sj u J;rS ij+ 43 "Dan

sesungguhnya alu khowatir terhadap mawaliht

sepeninggalht," ia berkata "Maksudnya adalah, ia khawatir

dengan anak kerab at lralalah "726

23565. Mujatrid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi
Khalid memberitahukan kepada kami dari Abi Shaleh, riwayat

yang sa,,,u."'

23566. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid

memberitahukan kepada kami dari Abu Shaleh, mengenai

fir:rran AllalL ,s;$j edgt e A-\j "Dan sesungguhnya

alat khawatir terhadap mon'alilu sepeninggalla4" ia berkata,

"Maksudnya adalah kalalah "7z8

23567. Muhammad bin Alru menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, 'Jfi L* e:S

Ibnu Hajar dalarn Fath Al Bari [Aq.
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al UW (3/355) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (5/480).
Ibid
Ibid

725

726

727
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,s;l3j u. "Dot sesunggahnya aht khowatir terlndap

mau,aliht sepeninggalht," ia berkata, *Maksudnya adalatr

anak kerabat."D

23568. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari IbnuJuraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.730

23569. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq merrberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman AualL ,si3i u. Jfi ':;r+ el-3 "Dan

sesungguhnya &t kJuwatir terhadap mawalilat

sepeninggalht " ia berkat4 "Maksudnya adalah anak

kerabat."73l

23570. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

- menceritakan k pada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 43
6-b u- Jfi i,1+ "Dan sesunggtthrrya aht khnvatir

terhadap mawaliht sepeninggalht," ia berkata, "Maksud

lafazh JiT M*anak kerab 
^13732

Lafazh Jfi menrpakan bentuk jamak dari lafazh AjT yang

dalam bahasa Arab lafazh JiJ tu f,jiimemititi makna yang sama.

Sebagian ahli qira'at membacanya LI; yang artinya rasa

takut, dan malananya adalah kebalikan dari rasa aman.

w Suryan Ats-Tsauri dalrn taBir (hal. 180) dan Ibnu Abi Hatim dalam taBir

QD3e7).no lbid
73t Abdurrazzaq dalam tafsir (2/350).
R2 Kami tidak menemukan edso'tmdi antara lit€ratur yang kami miliki. Lihat dalan

Ibnu Al lavi dalam tud AI Masb (SD0|l).
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Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia membacarrya 'r* ,jll
d)trdengan tasydid pada hunrf/a daifattahpada huruf kha. Seakat-

akan penakwilannya adalah: Sesungguhnya aktr telatr kehilangan anak-

anak kerabat dan anak-anak pamanku yang mewarisiku.T33

Jika dibaca demikian maka huruf ya padalafazh d;t dibaca

sulann, karena kedudukannya sebagai mmfu '.

Talrwil firman Allah: $i ,;Y;i ,tl11) $edang istrihu

adalah seorang yang mandul)

Yakni: Sedang ishiku tidak bisa melahirkan (mandul)'

Dalam bahasa Arab, lafazh !6 berlaku untuk lakiJaki dan

perempwm,jO il;ti lb,y;seperti,lrtgkup* seorang penyair berikut

ini:

fr ii ou qjiri,;+ ..)Vn't:;t* oi u;,;rtt,;..;,

"seburuk-buruk pemuda, iika afu seorang yang iuling dan mandul,

serta penahtt, lalu apakah alasanht pada semuo orang yong hadir.'fl34

Takrivil lirman Allah: g; 6r:i q 4 ,;$ (Maka

anugerahilah aku dafi sisi Engkau seorang pulra)

Yakni: Karuniailah aku dari sisi-Mu seorang anak yang bisa

menjadi pewaris dan penolong.

Talrwil fiman AIIah: ";.fi- $:. b. Li; ,*j (Yang akan

mcwarisi aku dan mewarisi sebagian lrcluarga Ya'qub)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D39).

Bait syair ini karya Amir bin Thufail, qasidah yrang dilantunkannya setelah

peristiwa hari angin padang pasir yang menciderai mata Mashar bin Yazid Al
Haritsi, sehingga ditambatrkanlatr kepadanya julukan buta dengan mandul. Lihat
Diwan Amir binThufail (hal. 6l,A).

n3
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Yakni: Yang akan mewarisi hartaku sepeninggalku, dan

mewarisi kenabian dari keluarga Ya'qub.

Zakaria adalatr keturunan Ya' qub.

Pendapat kami hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23571. Abu Kruaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu Shalih,

mengenai firman Allalr '5.fi- )t; b Lit &j "Yang akan

mewarisi aht dan mewarisi sebagian lcelumga Ya'qub," ia

berkat4 "Maksudnya adalah mewarisi hartaku dan kenabian

dari keluarga Ya' qub."735

23572. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi
Khalid memberitahukan kepada karni dari Abi Shaleh,

mengenai firman Allall |3.fi_ )t; L Li" ,ij "Yang akan

mewarisi alat dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub," ia

berkata" "Maksudnya adatah mewarisi hartaku dan kenabian

dari keluarga Ya'qub."736

23573. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid
memberitatrukan kepada kami dari Abi Shaleh, mengenai

firman AllatL '3.;i4$; AL;-i,ij "yang atan mewarisi atat

dan mewmisi sebagian kcluarga Ya'qub," ia berkata,

"Maksudnya adalah mewarisi hartaku dan mewarisi kenabian

dari keluarga Ya' qub."737

Rt Lihat Ibnu Abi flatim datam ta&ir (Zl239g).n lbid.R' Ibid



Tafsir Ath:Ihabari

23574. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid
memberitalnrkan kepada l€mi daxi Abi ShalelU me,ngenai firman
Allab '3.fi- $; L Li" &j "Yutg akur mcwrisi aht dan

mmttisi sebagiot kehtoga Ya'qub," ia berkata, "Maksudnya

adalah m€Ndadi nabi sebagaimana para nenek moyangnya"T3E

23575. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai fimran Allah, 4l; i L;j ,i;
|;.fr- "Yang akan mewarisi aht dan mstyarisi sibaglan
keluarga Ya'qub," ia berkat4 "Warisannya adalatr ilmu.
Zakaiaadalatr ketunuran Ya' qub.'73e

23576. Al Qasim menceritakan kepada kanri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jrnaij, dari Mujatrid, ia berkata: Ia berkat4
"Warisannya adatah ilmu Zkaria adalatr keturunan Ya'qub."740

23577. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

lrbdtxrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kalni dari Qatadah,
mengenai firman Allah, '3.;i;_ )t; L L;j ,*;- ,,yang atran

mewqrisi aku dan mewoisi sebagian kcluarga Ya'qub," ia
berkata, "Maksudnya adalah mewarisi kenabian dan

keilmuannya."Tal

Ibid
Mujahid dalam tafsir (hal. a53).
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (2/35I).

73t
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23578. Abu Kuraib meNrceritalon kepada [@rni, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepda kami dari Mubarak, dari Al Hasan,

ia berkata: Rasulullah_SAw p"T+ bersabdq :ffi Ct lt tt
1 ?i-t 4i- ,t' $i| n* li- q ly yt |t-*'o'( u'

+F;- ,T "semoga Allah meralvnati saudqaht fukaria,
bulanlah wuisan hqta yang ia miliki, saat ia berkata, 'Malca

anugerahilah aht dui sisi Engkau seorang prutra, yang akan

mqvarisi aht dan mewuisi sebagian kcluuga ,o'qub'. "'n'

23579. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman Allatt, L;j,i;
'a. fr-J( e"Yong akan mil,arisi aht dan mewarisi ,ibogton
kelumga Ya'qub," ia berkata: Al Hasan berkata" "Ia mewarisi

kenabian dan ilmrurya" Qatadah berkata "Diceritakan kepada

kami bahwa ketika membaca ayat ini, Rasulullah SAW

bersabdq f:t 'u. * oU t tSi ?rt qi 'semosa Altah

merahmati hkario, atas aW Wng ia inginlcan untuk

pewarisnya'.'fla3

23580. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kard, ia berkata:

Abdtfiazaq meurberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, bahwa

Rasulullah gAw.grsgry4 .?,$t ,y:;ti & tt U1:b, ?i-
:-9 f't iy e$ iri lr $i ?t ? s" og" Attah'merahmati

fulrqia, pada apa yang ia inginlan untuk pewarisnya, dan

semoga Allah merahmati Lfih koeno ia ingin berlindung

lreWda keluoga yory htat.';t44

Iladits mtrsal dari Al IIasaD. Lihat {bnu Abi Hatim dalam tafsir (7D397),
AMrnrazzaq dalem taBir Qt35l), As-Suytthi delan A&Dur Al Mantsw
(5/480), dan Ibnu Hal5ran dalam taftir (6/173).

Al Qrrthubi dalam taftir(lll82).
Abdurrazzaq dalam taBir (1351).
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23581. Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada lemi, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada.kami dari As-Suddi, firman
AllalL Z. $- $:. e Lit ,*j 'Yang akan mavarisi oht dan

mewarisi sebagian keluarga Ya'qub," ia berkata" "Maksudnya
adalah mewarisi kenabianku dan kenabian keluarga

Ya'qub.'7as

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat

tersebut.Ta6

Mayoritas ahli qira'at MadinalL Makkah, dan sebagian atrli
qira'at Kufah men-dhammah-Y,an kedua huruf ,sa', yang maknanya

adalah, maka ah seorang anak yang dapat mewarisiku dan

mewarisi keluarga Ya'qub. Lata^'3.;i;- 4t1. u. Li" &J uYang akan

mewarisi aht dan mewarisi sebagian keluuga Ya'qub," berkedudukan

sebagai kata penghubung dari l$.
Sekelompok ahli qira'at Kufah dan Bashratr men-saftzn-kan

kedua huruf fs4', maka malcnanya adalab maka anugerahilatr aku dari
sisi-Mu seorang anak, karena ia akan mewarisiku, jika Engkau

anugeratrkan ia kepadaku.

Mereka berpendapat batrwa bacaan seperti itu lebih tepat unhrk
ayat ini, karena lafazh bt- yurg pertama tidak sama dengan yang

kedua-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsfu QD398) dan As-Suyrthi dzlan Ad-Durr Al Mantsur
(5/480).
Abu Amr Al Kisa'i membaca jutn (sufutt) sebagai jawab atas kata p€rintal\

yqgg lain membaca rafa' sebagusifat untuk Ufazt $r d"n maksudnya
adalah n:b 0:. Alasan m€rgka memilih rofa'l<rrrena lafazh Sj adalah nakirtrt,
maka mdeka menjadikan ,5Jy sebagai sifar
Liftlat Hujjah Al Qba'a $if. al8;, Al Wafi fi Syoh AsySyahibiyat (tfll.25g),
dn At-Taisb fi Qba' a As-tub' (hal. 120).

I

t

I

I
I

I

t

745

716



Swahlvfor-yon

Mereka berkata "Kalimat ini boleh menjadi penghubung jika
tidak terputus dari penghubungnya, seperti suratr Al Qashash ayat 34,
E:l e );J- " 5 e b a gai pe mb antuht untuk m e mb e nar kon (p e r kat aan) ht. "

Abu Ja'far berkata: Melnrut karni, bacaan yang pating tepat

adalah yang men-dhamah-kan kedua huruf fsa' sebagai penghubung

bagi lafaztr $3, Y,arern latazlr- rSj aAAan nakirah, dan Takarla hanya

meminta kepada Allah agar dikarunia anak yang bersifat demikian,

sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan bukan sekadar

meminta anak. Kemudian Allah memberitatrukan batrwa jika ia
akan anak kepadanya, maka inilah sifatry4 karena jika tidak

demikian berarti Takaia perkara gaib yang dirahasiakan

Allahatas makhhrk-Nya

Talrwit liman Atlah: (""S,r'iGjj @an jadikanlah ia,ya
Tahanku, seorang yang diridhai)

Yakni: Jadikanlah i4 watrai Tuhan, anak anak yang Engkau

ridhai dan diridhai oleh sekalian hamba-Mu, baik dalam agamanyq

maupun kepribadiannya.

ooo

@ W fi u:{t# p G/,M .-,!;ti q|br3-
"Hdi Zalwiq seszngguhny aKanli. nwnberi l<abar gen$ira

kepadafiw alsrr (bqoleh) sern(mg owk yorrrg nfinanya
Yolryo,yorrJgvebe/runaryaKolmifuhlr,n-Wrrahmenciptal<an

ottrrgyarJg wapailengm iliu' (Qs. Marfam [19]: ?)
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Takwil firman Allrh: 64,a,: '-i *,l;ti Uy'\H*- Uai
Zahafia, sesungguhnya Kani rumberi habu gembira kepadamu

ahan [berolehJ seorang anak yang nan anya Yahya)

Allah mengabulkan doa Takariadan berkata kepadanya "Wahai

7-al<aria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadarnu batrwa

engkau akan Kami seorang anak bernama Yatrya."

Qatadatr berkata" "Dinamai Yahya karena ia dihidupkan Allah
dengan keimanan."747

23582. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada karni dari Qatadah, mengenai firman Allah, -gHl-

61* 'at *, t-ii Cy "Hai kkaria, sesungguhnya Kami

memberi kabu gembira kcpadamu akan (beroleh) seorang

attak yang nmrafiya Yoltya," ia berkata, "Maksudnya adalah

hamba yang dihidupkan Allah dengan keimanan."

Takwil firman Allah: q $ urt # {$ans seoelumnya

Kami belwnpernah nunciptahan orungyang serulra dengan dia)

Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang penalorrilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, belum pernatr

sama sekali ada seorang wanita mandul yang melatrirkan sepertinya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

23583. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai finnan Allah, * k n'i,* p
"Yang sebelurnnya Koni belum pernah menciptakon orang

yong serury dengan dia," ia berkate "Maknanya adalall

"' Ibnu Athiyah dalam Al lvtthoru Al Waib @16).
I

I

I
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belum pematr sama sekali ada seorang wanita mandul yang

melahirkan s€pertinya'7at

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa adalall
belum pernah sebelumnya ada orang yang menyerupainya. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23584. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Rabi menceritakan kepada karni, keduanya

berkata: Salim bin Qutaibah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Al
Hakam, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, k *rt G P(* "Yang sebelumnya Kami belum pernah mencipakan

orang yang serupa dengan dia," ia berkata, "Maksu&rya

adalah, belurn pernah ada orang yang serupa dengannya."T4e

23585. Muhammad bin Atnr menceritakan kepadakrg ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lemi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najitu dari Mujahid, mengenai firman Allah, k nii J:?il
ttri "Yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan

ordng yang serupa dengan dia," ia berkata "Maksudnya

adalah, belum pernah ada orang yang serupa dengannya."75o

23586. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, dari Mujahid riwayat yang sarnaTsl

Ibnu Abi Hdim dalam tafsir (41239) dm As-Suyuthi dalam Ad-Du Al Mmtsw
(5/481), ia me,nisbclonq,a ke@a lbnu Mudzir sema Ibnu Abi l{atim.
Mujahid rlelam tafsir (hd. 454) dari jahn laie dan disebutkan dengan redaksi ini
oleh lbnu Abi Hatim dalam taftir (72399).
Mujatrid dalam tafsir (hal. 454) dan Ibnu Abi Hatim dalam 6fth QD399\
Ibid

7Q

7a9
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Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa malmanya adalah,

belum pematr ada orang yang namanya samadengannya.

23587. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalr, mengenai firman Allah, 5 ,# {(* 35 U "Yang sebelumnya ltumi belum Wrnah
menciptakan orang yang serupa dengan dia," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, belum pernah ada orang yang namanya

sama dengannya."Ts2

23588. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman Allah, q 'Ji e rt $1 iS "Yong

sebelumnya Konti belum pernah menciptalan orang yang

serulw dengan dia," ia berkata, "Maksudnya adalah, belum

pernatr ada orang yang bemama Yatrya sebelumnya."7s3

23589. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.75a

23590. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Watrab merrberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu

7-aidberkatatentang firrran AllahTa'ala, *'"6 nrt,G {
"Yang sebelunnya Kami belum pernah menciptakan orang

ycmg serury dengan dia," ia berkat4 "Maksudnya adalah,

belum pernah ada orang yang dinamai dengan nama ini

sebelurnnya"T55

Abdunazzaq dalam taBir (2/352).
Ibid"
Itnu Al tatlur dalm, Zad Al Ma* (5D10) dm Ihu l(asir dalam taftir (91217).

Ibid.
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23591. Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, P(* lfi o, rt JJ;| "Yang sebelumnya Kami belum pernah

menciptakan orang yang serury dengan dia," ia berkata

"Maksudnya adalah, belum pernah ada orang yang bemama

Yatrya sebelumny 
^.tt7 

56

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini, yaitu yang me,ngatakan

bahwa "Tidak ada sebelumnya (Yahya AS) seorang pun yang bemama

Yahya", lebih mendekati kebenaran, sehingga malma ayat ini adalah,

'Tidaklah Kami meqiadil€n seseorang yang bemama sama dengan

anak yang Kami kepadamu yang bemama Yahya"

000

'e,.L'\ 1; #y Ofr ;Lu){i J JrK fi t; iA
@(p:iQrr

" Zaknrio bqhatar'Ya Ttl/.l,anlcu, fugahanfl orl<frrr ada mak
bagil*, pddalul isfiil<u adalah seonmg yarrg ntmnul dflr. dku

(sendiri) sesurrguhnya fldah mencapai utrntr yarrg sarrgat

tttf,'.' (Qs. Marfam [19]: 8)

TaIrwiI firman Nlah: Otlqf;t?G OJ1K's1\ l1 Ju

filt |Za*aria berkata, "Ya Tuhanka, bagafunana akan ada anak

btgiku, padahal istriku odolflh seororrg yang mrudul)

Allah berfirman: Ketika Takata memperoleh lobar gembira

akan mempunyai Yuhya ia berkate "Wahai Tuhanku, bagaimana

mungkin aku akan memperoleh analq sedangkan istriku mandul, dan

756 lbnu Athiyah dalamAl ttuttsrs Al Wajb$16\.
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aku juga sudah tua dan tidak mampu menanam benih pada ratrim

istriku, kecuali Engkau memberikan kekuatan kepadaku dan

menjadikan istriku bisa tramil. Engkau adalah Malra Kuasa dan Matra

Berkehendak atas hal itu. Atau aku hanrs menikatr dengan wanita lain?"

Zakaria ingin memastikan proses tentang kabar gembira ini, bagaimana

ia akan terwujud, dan sama sekali btrkan meragukan janji Allalu karena

bagaimana mwrgkin ia merasa ragu sementara ia sendiri yang mulai

meminta agar dikarunia seorang anak yang bisa menjadi pewarisny4

@ (,-, s,r'ira{trz. }i )t; e L;i ,*; @ q; ':r'5 q J,#
"Malra anugerahilah aht dari sisi Engkau seorang putra, yang akan

mewarisi aht dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah

ia, ya Tuhanht, seorangyang diridhai"

As-Suddi berpendapat seperti dalam riwayat berikut ini:

23592. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Jibril

memanggil Takariadan berkata,Ui *1;$ eyV-UA
@ r* S urt,14 p g* "Hai dkiia, n*r[guh,yo
Ksmi memberi lmbw gembira kepadamu akan (beroleh)

seorang anak yang nomanya Yalrya, yang sebelumnya l{ami

behtm pernah menciptakan orang yang serury dengan dia."
Ketika Z,akaria mendengar panggilan tersebut, datanglah

syetan dan berkata, "Wahai Takaia, sesrurgguhnya suara yang

kau dengar tadi bukan datang dari Allah, tapi dari syetan yang

hendak mengejekmrl karena jika dari Allah niscaya akan

disampaikan kepadamu melalui wahyo, seperti yang lain."

Z,akariaprm menjadi ragu, maka ia berkara,Tt'?GO-lKil

7s7 Ibnu Abi Hatim dalam taftir (21644,6,45), Ibnu Athifh d^lam Al lvluhqru Al
Wajiz (416), dan As-Suyuthi dalam A&Dur Al Moxsu Qllgl), ia
menisbalcannya kepada Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Jarir.
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fiY ,eVt €;L'4t "tugainou akot ada anak bagiht,

Wdorrol istrifu adalah seororg y(mg mqtdul."

Taknil firmen Allrh: * i$fi'u. 3:f, 3; @an aku

[sendfuiJ sesangguhnya sudth nuncryi urr.r yong sangot tua)

Yakni: Aku sendiri sudah sangs tua tulang-ttrlangku sangat

lernah.

Asal l<ata fu aaUnbahasa Arab artinya kering-kerontang, lalu
digunakan pada setiap hal yang menginjak akhir masa, seperti tr4
busuh atau larfir, dan disebutlah dengan lrgt eltb

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23593. Ya'qub menceritakan kepdakq ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

memberitahukan kepada l<ami dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas,

ia berkata *Aku telah mengetahui seltrtfi Sunnab namun ada

- satu hal yang aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW
membacanya pada stnlat Zhuhur dan Ashar atau tidak, dan

bagaimana beliau membaca latazhb t* ;+ii'u Lrf, f'5
"Dan aht (sendiri) sesunggulmya sudah mencapai umur yang
sangat ttta," dengaalafazh t* uau*ft'

23594. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalary4 dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL b ;4i 'u g\ lij "Da, aht (sendiri)

sesungguhnya fldah mencatpi urnur yang sangat tua," ia

berkatq'lMaksud (V AaUnt,o.'75e

Ahnad dalaq lthtsnod dengan r€dabi ),ang sama (1D57,25t) dan Ibnu Athiyah
dd Al tfttlroro Al frrqiz@lq.
Al [Iakin dalam lt Musta&alcdrlrrgamrodalsi ]rang sama (2Bn) dari jalur lairu
6[6 dianggap lemah oleh A&-Dzababi.
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23595. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadahl, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa menceritakan

kepada lomi, Al Harits menceritalan kepadakq ia berlcda: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada karli, semuanya dari Ibnu Abi Najitu dari

Mujatrid, me,ngenai firman Allab fu jdi n,i[ It "m,
&t (sendiri) sesungguhryn sudah mencapai umur Wg sangat

tua," ia berkata "Maksud lataz/n b *tut, tulang yang

lemah."7tr

23596. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang samaT6l

23597. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menrberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muarrrmar memberitatrukan kqada kalni dari Qatadatr,

mengenai firman AllalL *: iA$'e,L;I it "Don aht
(sendiri) senmggultnya $dah mencapni umtr yang sotgat

tua," ia berkat4 "Maksud lafazh * adrA*, umur, karena

Takariatelah benrrnr lebih dari tujuh puluh tahrm saat itu."752

23598. Yrurus menceritakan kepadab ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, * jdi'nl:f$; "Don aht

\endiO fldoh mencqai urmr yang sangot

tua," ia b€rkate "Maksud lafazh *f .aA*, orang yang

Ittujahid dalam ffih (hal. 454).
Ibid"
Abdnrrazzaq dalam ta8ir QB52) dm Ibnu Alhifh dalmt Al ttuhoro Al Vajiz
@o.

7A
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t€rputus (harapan) dari analq [<arena mendapati dirinya tidak

memiliki ?nak.rr763

23599. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadakq ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu pematr mendengar

Adh-Dhalrhak berkata tentang finnan Allalr, 'u ,L$ 1r;
(r+ iAi "Dilt aht $endiri) sesungguhnya sudah

mencapai umtfr 1wg sangat tuo," ia berka;tq "Maksudnya

adalah laqiut usia"7fl

ooo

-X trj ip n 1ii- 333W"&'i 4: lC aSie
'8 <i 3e::; Jtr'^it; -,) ;z;ir ;jJ 6 @ t;,

@$i)JiJtStili
" Tuhfri Wmtfr\' D emilciariah' . Tuhur bqlinnm r' Hal
itu adalah rnnz/.ahbagi-I(u; dm *-nngulurya telah Aku
ciptalmnl<ffiw rebelunr ia4 padalwll<firau (di wakar iat)
fulunJ ada smw srzl<ali' . Zal<orif, berlratt,'Y a Tuhnticu,

l,rrilah alcu nnn tando' . Tuharr bufimwn,' T ando bashw
ialahbahwol(orauddakdapubucal<ap-cal<apdmgart

rnarn sio selmw tiga malnn, padf,lwl l<axrru sehat' .u
(Qs. I\,Iarfam [19]: 9.10)

Ibnu Abi lldim dalam ta8ir dengan r€daksi yang sama QD399) serta As-Suyuthi
dalam A&Durr Al Mantsur (51482), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Abi
Hatim.
Kami tidak menemukan dalm literatrr kemi s1ss6' ini dfii Adh-Dhahbak Lihat
pia as o- a s o sebelumryra.

t-
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ralcwil firman Allah: 1ii313"6",* j ASJG 4-Ki\3
(t;, 3i it lrt n (Tuhan berfirman, nDemikianlah.u Tuhun

berftrman, uHal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah

Aku ciptakan hamu sebelum itu, padahol kamu (di waktu itu) belum

ada sama sekoll")

Mendengar Z,akaria berkata demikian, Allalt berfirman,

"Demikianlatr adanya, seperti yang engkau katakan, batrwa istrimu

mandul dan engkau telatr lanjut usia, narnwr Tuhanmu berfirman bahwa

Dia menciptakan anak yang namanya Yahya, seperti yang Aku

kabarkan kepadamu, adalah sesuatu yang mudah bagi-Ku."

Jadi, firman Allall i it"",j; "ttot itu adalah mudah bagi-Ku,"

merupakan kiasan dari penciptaan. Allah lalu menegaskan kekuasaan-

Nya seraya berfimran, W U ij Si (, -rgf- ij "Don

sesungguhnya telah Aht ciptakan kamu sebelum itu, padahal knmw (di

waldu itu) belum ada sama sekali."Bagi-Ku tidaklah aneh menciptakan

anak yang Aku janjikan kepadarnu dalam kondisi istrimu mandul dan

engkau telah lanjut usia, karena sebelum itu Aku telah menciptakanmu

dan menjadikanmu manusia yang sempum4 padatrat sebelumnya

engkautidak ada

Talrwil firman Allah: '+t:-,) JA {) J6 Qr*r* berkata,

"Ya Tuhanku, berilah aku sttotu tanda')

Maknanyanya adalah, mendengar demikiaru Zakaia berkat4

"Wahai Tuhan, kalau begitu aku mohon Engkau berikan kepadaku

tanda dan bukti atas kabar gembira ltu, agar hatiku tenang." Riwayat-

riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23600. Yunus menceritakan kepadakrq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kamid ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, ''*1t; r) Jlri q JG "Zakaria
berkata, 'Ya Tulanht, berilah aht suatu tanda'. " Ia berkat4
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"Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku tanda bukti bahwa hal ini
dari-Mu.'765

23601. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata "Wahai
Tuhan, jika suara ini datangnya dari-Mu maka berilah aku

tanda 61116.r:766

Tarrwit fiman Auah: )q # jrti'€3 {1 3!1. iu
(Tuhan berJirtnan, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu fidak dapat
bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malarn")

Allah lalu menjawab, "Tanda bukti bagimu atas kebenaran hal

itu adalah engkau tidak dapat berbicara kepada orang-orang selama tiga

malam, padalral kondisimu sehat dantidak sakit."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23602. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, $(l-f. i6
)q # 3(1i '8 "Tuhan berfirman, 'Tanda bagimu

ialah balm,a kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan

manusia selama tiga malam'." Ia berkat4 "Maksudnya adalatr,

mulutrya terbungkam tanpa rasa' sakit.767

Kami tidak menemukan dalam literatw kami atso ini dari Ibnu Zaid" Llftlat atsar
yang akan datang dari As-Sudi.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/645).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (3/358) dan lb,nu Al Jauzi dalan Zad Al
Mosir (1R86).
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23603. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, '8 $ C-LI. iU

)q fi lgi "Tulnn berfirman, 'Tanda bagimu ialah

bahwa kamu tidak dapat bercakap-coknp dengan manusia

selama tiga malam'." Ia berkata, *Btrkan sakit bisu."768

23604. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allah, ;$$3i::; i(;
)q fr Slli "Tuhon berfirman, 'Tanda bagimu ialah

balwo knmu tidok dapat bercakap-cakap dengan manusia

selatna tigo malam'." Ia berkata, "Maksudnya adalah, yang

menghalangimu unttrk bicara bukanlah penyakit."76e

23605. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, d41i Mujahid, mengenai firman

eria 14 6 6sr8 $ (A:; i'6 "rut n berfirman,

'Tanda bagimu ialah balwa kamu tidak dapat bercakap-cakap

dengan manusia selama tiga malam'." Ia berkata, "Engkau

sehat walafiat yang menghalangimu bicara bukan

penyakit."77o

23606. Bisyr menceritakan

menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yazid
berkata: Sa'id menceritakan

Ibid.
Mujahid dalam tafsir (hal. 45a).
Ibid.

kepada

kami, ia

76E
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kepada kami dari Qatadab, mengenai firman Allah, 1i-f. i6
)q fr Jli$('8 {1 "Tuhan berfirman, 'Tanda bogimu

ialah bahwa kamu tidak dapat bercakaycakap dengan

manusia selama tiga malam'." Ia berkata, *Maksudnya adalah,

tidak karena sakit dan tidak bisu, tetapi hukumarU karena ia
masih meminta tanda bukti, padatral malaikat telatr

menyampaikan kepadanya secara langsung. Oleh karena itu,
terbungkamlatr mulutrya sehingga tidak dapat bicara sama

sekali, dan hanya dapat memberikan isyarat.'77|

23607. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muammar

memberitatrukan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah,
mengenai firman eilan, )q fi 5$i';K {l -!l3l; i6
"Tuhan berfirman, 'Tanda bagimu ialah bahwa knmu tidak
dapat bercakapcakop dengan manusia selama tiga malam'."
Ia berkata, ""Maksudnya adalah sehat dan tidak sakit bisu."772

23608. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatlrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firnan Allah Ta'ala, Lfr 4t1tf8 3i 6.); iU

)1 "Trhon berfirman, 'Tanda bagimu ialah bahwa kamu

tidak dapat bercakaVcakap dengan manusia selama tiga

malam'." Ia berkata, "Maksudnya adalah, engkau dalam

kondisi sehat. Mulutnya terkunci sehingga tidak dapat

berbicara kepada siapa pun. la dapat bertasbih dan membaca

Taurat serta Injil,773 tetapi ketika hendak bicara kepada orang-

orang ia tidak mampu."774

Lihat Abdurrazzaq dalam tafsir (11392) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q/645).
dalam tafsir (2R52).

Bagaimana ia dapat membaca Injil, padahal Isa AS belum dilatrirkan?
IbnuAbi Hatim dalam tafsh (7D399).

77t
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23609. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuftmnyq dari Wahab bin Mturabbih Al
Yamani, ia berkata, *Allah telah menahan mulutnya tanpa

sakit selama tiga hari, sehingga ia tidak dapat berbicar4

melainkan hanya memberi isyarat sebagai tanda bukti atas

kebenaran janji Allah padanya."11 
s

23610. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, iV
)q 6 5t1i'8 <n !lu:; "Tuhan berfirman, 'Tanda

bagimu ialah balwa kamu tidak dapat bercakap-cakap

dengan manusia selama tiga malam'." la berkata "Ia sehat

dan tidak bisu, tapi mulutnya tidak dapat bicara selama tiga

hari tiga malam, dan hanya mampu memberi isyarat."776

Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa lafazh qdt merupakan

sifat dari lafa^ p6r, yuog maknanya adalah, tanda'bagimu yaitu,

engkau tidak dapat bicara selama tiga hari tiga malam secara bertr.uut-

turut. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut

ini:

23611. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, )q6 56(&{i6.); i'6'rutun berfirman,
'Tanda bagimu ialah balwa kamu tidak dapat bercakapcakap

Ibnu Katsir dalam tafsir (9D19).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/645).
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dengan manusia selama tiga malam'." Ia berkatq
"Maksudnya adalah tiga malam berturut-turut. "777

ooo

$',KW 6 dL{?itt,-W e -r;} &'&
'MaIa ialrchtm dari milwab rnmujulounvrya,lalu id

men$eriisyaratlnpadanrsel<a;hendaldahl<f,nwbetasbih
di waku pagi dnrJ petang." (Qs. Maryam [19]: 11)

Taliiwil fiman Allah: gfti'q.ile'e (Maka ia keluar
dari mihrab menuju kaumnya)

Allah berfirman: 7-akaria lalu keluar dari mihrabnya untuk
menemui kaumnya ketika mulutrya tidak bisa bicara. Inilah bukti
kebenaran janji Allah kepadanya.

Ibnu Juraij menjelaskan makna keluamya Takaria dari

mihrabnya pada riwayat berikut ini:

23612. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, .n;re'&
,-rt;j'n" Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnyd ia

?rt Ibnu Katsir dalam tafsir Qn9) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al LIyn
(3/3s8y
Ibnu Katsir menyatakan bahwa pendapat pertama lebih sesuai, karena,merupakan
pendapat jumhur. Ia lalu b"rk?tu seperti dalam surah Aali Imraan, ,) ,|lr.t./J JE

:*16 $u;*i,f '$!rf\g r1.rr ,6 fo o6,'8 rf ol5 JiiS "6",r-to'Zaho'ir; 'lierilah ihr suatt tanda (iihwa istriht telah mengordung)'. Attah
befirman, 'Tandanya bagimu, kanu tidak dapat berkata-kata dengan mamuia
selama tiga hari, kecttali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu

seborryak-banyabtya serta bertasbihlah di wahu petang dan pagi hti'."

\-
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berkata, "Maksudnya adalah keluar dari mihrab dan mendekati

kaumnya."77E

Abu Ja'far berkata: Telah kami jelaskan makna mihrab pada

lalu, maka tidak perlu kami jelaskan lagi dalam pembatrasan

23613. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala: qVJ u--J-SiF g "Maka ia

lrelum dari mihrab menuju kaumnya." Ia berkata, "Mihrab

adalah tempat ibadatrnya." Ia lalu membaca sebuatr ayat 'i16
;'iG r1g.,E g g, l*'ei fi v#,t,F?i3';,'-^<43
@ e-+;a'i6; 6;; (q,i " Ke mudi an mal ai kat (Jib r il )
memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melahtkan

shalat di milrab (katanya), 'Sesungguhnya Allah

menggembirakan lmmu dengan kelahiran (seorang Trutramu)

Yahya, yang membenmkan kalimat (yang datang) dari Allah,

menjadi ihttan, menahan diri (dari howa nafsu) dan seorang

nabi termasuk keturunan or(mg-orang shalih'." (Qs. Aali

'Inuaan [3]: 39)780

Takwil lirman Allah: &Grt @atu ia memberi isyarat

hepada mereka)

Allah berfirman: Ia memberikan isyarat kepada merek4 dan

isyarat ini mungkin dengan tangan, tulisan, atau yang lain, yang

dengannya dipatrami apa yang ia inginkan.

Dalam batrasa Arab, ada dua bacaan qi- ,?:1:: ,?- et.
778 Al Mawardi dalam A*Nuk4 wa Al Uytot (3/358).
7e Lihat penafsiran surah Aali Imraan ayat37hn39.
"o Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D400) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyn(313s8).
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Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr memberikan
isyarat dengan tangan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23614. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah; iltU;* 

ulalu

ia memberi isyarat kepada mereka," ia berkata, "Zakaialalu
memberikan isyarat. "78 

I

23615. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.782

23616. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujurannya, dari Watrab bin Munabbih Al
Yamani, tentang ayat, dL lli,6 "tot" ia memberi isyarat
k"poda mereka," ia berkata, *Maksudnya adalah memberikan

isyarat."783

23617. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

memberitahukan kepada kami dari Ats-Tsauri,
dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, mengenai firman Allah,

ilL {;Jt 'Ialu ia memberi iryarat kepada merekn," la

Mujahid dalam tafsir @al. 454) dan lbnu Abi Hatim dalaur tafsir (72400).
rbid
Ibnu Katsir dalam tafsir emq dan Ibnu Abi llatim dalam tafsr Ql@6).

7il
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berkata, "Maksudnya adalah memberikan isyarat kepada

mereka."784

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah memberikan

isyarat dengan tulisan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23618. Matrmud bin Khaddasy menceritakan kepada kalrli, ia berkata:

Ibad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Su&an

bin Husen, dari Al Hakam, dari Mujatrid, mengenai firman

Allah, ;lfli|"Lalu ia memberi isyarat kepada merel(a," ia

berkata "Maksudnya adalah, ia menulis di atas tanah untuk

mereka."785

23619. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kegada kami dari Qatadatr,

mengenai firman AllalL lfl*;U "Lalu ia memberi isyarat

kepada merelca," ia berkate "Maksudnya adalah, ia menulis

unhrk mereka."786

23620. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, fiLliJi "Lolu io

memberi isyarat kepada merelca," ia berkata, "Maksudnya

adalah, iamenulis untuk mereka di dalam kitab.'787

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah,

memerintahkan kepada mereka. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

Abdurrazzaq dalarn tafsir Q1353) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsr Q/646).
Ibnu Katsir dalam tafsir On2q.Lil:ort atsaryatgakan datang dari Al Hakam.
Abdurrazzaq dalam tafsir Q/355)
Ibnu Katsir dalam tafsir (9D20).

7U

785

786

787



Surahliloryom

23621. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, FiL U;fr "Lalu ia memberi

isyarat l<epada mereka," ia berkata, rer{ku tidak tatru kitab apa

yang ditulis unttrk merek4 atau isyarat apa yang

diisyaratkannya, Allah yang lebih tahu."

Ia berkata, "Ia memerintahkan mereka agar bertasbih pada

waktu pagr dan petang, tapi ia tidak dapat berbicara kepada

metreka"788

Talrwil firman Allah: $',RW 6 (Hendaklah kamu
bertasbih di walelu pagi dan petang)

Pada bagian yang lalu, telatr kami jelaskan makna-makna

tasbih,Tse adapun yang dimaksud dengan tasbih di sini boleh jadi ia
adalah dzikir kepada Allah, ia memerintahkan kaumnya agat

meluangkan waktu pada pagi dan petang untuk berdzikir kepada Allah.
Boleh jadi juga maknanya adalatr shalat, ia memerintahkan kaumnya

agar menunaikan shalat pada waktu pagr dan petang.

Adapun Qatadah, berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

23622. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allah, $'IRW,i "Hendailah kamu

bertasbih di waldu pagt dan petang," ia berkatq

"Mengisyaratkan kepada mereka agar menunaikan shalat pada

wa}:tu pagl dan petang."Ts

't Al Mawardi dalam An-Mtkd wa Al Uyutt(3859).
- Lihat penaftiran srnatr Al Baqarah ayat 30 dan suratl Aali Imraan ayat4l.e aUCurrazzaq dalam tafsir (2/3is;.



Tafsir Ath:fhabari

G:;;6c, @ L+ &t -"rt:rh ;+i,i i gJ.
w<(s'-,55

"HaiYolrya, @rtilJah NKitab (Tawm) itu dengan

nmgguh-,su.ngguh.Danl<mniberilsrrkcpadfliuyohil<mah
selagi ifl masih l<anak lcnnak, dmt rasabelns l<asilwrr ya,ttg

rnmdalam ddr, sisi krrmi dtnlccsucim (df,r. dosa). Dmr ia
adalah seonmgydngbertakw*" (Qs. Maryam [19]: L2-13')

Takwir riman A[ah: h;t +;i i #J- (Hai Yahya,

ambillah Al Kitab [TauratJ itu dengan sungguh-sungguh)

Zakaia lalu memperoleh anak (Yahya), dan ketika Yahya lahir,

Allah berfirman kepadanya "Wahai Y.lryq ambillatr Al Kitab ini
(yaitu Taurat) dengan stmgguh-sungguh." Demikianlatr maknanya,

seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23623. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada karli, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatn$g kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman AllalL -'h{Ai i 6J- "Hai Yahya,

ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh," ia

berkata'Maksudnya adalatr dengan sunggtrh-sungguh."7el

23624. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Allah, .:i'+ii i.6#-

7et Ibnu Abi Hatim dalam t^fsn Qn4W).
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h "Ho, Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan

sungguh-sungguh," ia berkata "Maksudnya adalah dengan

sungguh-sungg.rh."e2

23625. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.7e3

Adapun Ibnu Zaid, berpendapat seperti dalam riwayat berikut

ini:

23626. Yr.rnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kug, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala,-'r3",;4i;L 6;-"ttai Yahya,

ambillah Al Krtab (Iaura) itu dengan sungguh-sungguh." la

berkata, "Maksud latazh :'* ^* 
mengerjakan perintatr-

Nya dan menjauhi larangan-Nya."7ea

Abu Ja'far berkata: Pada bagran yang laltl telatr kami

jelaskan makna ini secara mendetail, yaitu dalam surah Aali '[mraan,

makatidak perlu kami bahas lagi di sini.

Talrwit fiman Allah: ,* &t ',*tTt @an Kami berikan

*epadanya hikmah selagi ia mosih kanak-kanah)

Allah berfimran: Kami telatr memberikan kepadanya

pemahaman tentang Al Kitab ketika ia masih kecil.

23627. Ahmad bin Muni menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatrukan kepadaku, dan ia tidak

Mujahid dalam tafsir (hal. 454) dan Al Mawardi dalam An-Nukd wa Al Uytn

Qt35e).
Ibid
Al Mawardi dalam A*Nuh.a wo Al Uyn (31360).

7vt
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menyebutkan dari siapa, mengenai firman Allah, $<tt'^*t7t,(,| "Do, Kami berikan kepadanya hilonah selagi ia masih

kanak-kanah" ia berkat4 "Aku mendengar anak-anak kecil

berkata kepada Yahya, 'Ayo kita main...'. Ia lalu menjawab,

'Aku diciptakan bukan untuk bermain'. Lalu turunlah ayat

ini."795

Takwil lirman Allah: G:;;6Ct @an rasa belos kasihan

yang mendalam dari sisi kami)

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna latazh 6j:t
"Dan rasa belas kasihan," dalatrr ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah ratrmat, dan

mereka beralasan seperti kami. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23628. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, f,7 e (tfit "Da,
rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami," ia berkata

"Maksudnya adalatr, ralrmat dari sisi Katni.::7e6

23629. Muharrrmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan tepadg-kami dari Sammak,

dari Ilaimah, mengenai firman Allah, E:i;fif" "Dan rasa

belas kasihan yang mendalam dari sisi kami,u ia berkata

"Maksudnya adalah, rahmat dari sisi **r."''n'

7e5 Lihat penaftiran srnatr Aali Imraan ayat39.
7e6 Ibnu Abi Hatim dalarn tafsb 0n400) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

Uytn(31360).7n Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7D401).
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23630. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq memberitahukan kepada karni, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allah, ti nt;; "Dan rasa belas kasihan
yang mendalam dari sisi lami," ia berkata, "Maksudnya
adalah, ratrmat dari sisi 1k i.::7e8

23631. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan
kepada karrri, ia berkata: Juwaibir memberitatrukan kepada

kami dari Adh-Dhahhak, mengenai firman Allah, C5;fiL;
"Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi lmmi," ia
berkata, "Maksudnya adalah, rahmat dari sisi Kami, yang tidak
ada seorang pun yang mampu memberikannya."Tee

23632. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku pernah mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Sulaiman memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Aku

' pernatr mendengar Adh-Dhahhak berbicara tentang firman
Allah, Gf nt;: "Dan rasa belas trasihan yang mendalam

dari sisi komi," ia berkata "Maksudnya adalah, rahmat dari

sisi Kami, yang tidak ada seorang pun yang mampu

memberikannya."8oo

Sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat batrwa maknanya

adalah, ratrmat dari sisi Kami untuk Takaiab yang Kami telatr

memberikan kepadanya pemahaman tentang Al Kitab ketika masih

kecil, dan melakukan apa yang telah Kami lakukan padanya. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Al Jauzi daJran Zad Al Masir (5D13).
Abdurrazzaq dalan tafsir Q1354) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa Al Uyun

Qt360).
IbnuAl Jauzi dalam tudAl Masir(s2l3).

79fr
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23633. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan k€pada lemi, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari QdadalL mengenai firman AllalL G:;;(r,gt
"Dsn rasa belas kasihan yory mendalan doi sisi kami," ia

berkat4 'Maksudnya addah rahmat dari sisi Katni. Dengan

rahmat itulah Allah merahmati Take,ia.'sor

23634. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l@mi, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya-dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, mengenai firmanAllalL Gii1gt "Oo"
rasa belas kasilwtlnng mendolmt doi sisi kami," ia be*ata
"Maksudnya adalab sebagai beNtuk losih sayang Allah atas

7rkzurit"t@

23635. Al Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berlrata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujatri4 riwayat yang sama803

Sebagian ahli tafsir lainnya berpendapat batrwa maknanya

adalah cinta kasih. Maksudnya, sebagai beNtuk cinta kasih Kami

kepadanya maka Kami lakulen hal itu. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23636. Ibnu Humaid menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hakkarn

menceritakan k€pada karri dari Anbasah,gari Yahya bin Sa'id,

dari Ikrimab mengenai firman Allah, 87, u.6A3 "Dan resa

Ibid
Al Mawardi dalamA*Nukatwa Al Uym (3R60) dm lbnu Al Jauzi dalamT-adAl
Mair(5D13).
Mujahid dalam Afsir (h"1. 454), Al Man'adi dalen AwNufu wa Al Ulnnt
(3Bfi\, dan Ibnu Al Jarzi An n Zad Al Masb Gf2l4).

t0t
802
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belas kasihan yang mendalam dari sisi lcami," ia berkata,

"Maksudnya adalatr cinta kasih atasnya."804

23637. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, C:; ; fig: "Dan rasa belas

kasihan yang mendalam dari sisi kami," ia berkata,

"Maksudnya adalah cinta kasih."805

Sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maknanya

adalah, penghormatan dari sisi Kami. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

23638. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah

menceritakan kepadaku dari Abu Hamzah,-dari Jabir, dari

Atha bin Rabatr, mengenai firman Allah, G:; ; (tfit "Dan

rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami," ia berkata

"Maksudnya adalah sebagai penghormatan dari sisi Katni.rr06

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata "[ku tidak tahu apa

yang dimaksud dengan ayat (ttt'Danrasa belas kasihan'."

23639. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar

memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Ikrimah dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak tatru apa yang

dimaksud dengan ayat 'Dan rosa belas kasihan'. "807

805

806

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uynt (31360) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5D14).
Ibnu Al Java, dalan Zad Al Masir (5D14).
Ibnu Athiyah dalan Al Muhuro Al Wajiz @17) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (5D14).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D400) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhsrar Al
Wajiz@18).



23640. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,
menceritakan kepada kami dari Mansur,

TafirAth:Ihabad

ia berkata: Jarir

ia berkata: Aku
pe]nah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah,
G7;fig: "Don raso belas kasitwn yang mendalam dari sisi
Kami." Ia berkata, ccr{ku pernatr bertanya tentang maknanya
kepada Ibnu Abbas, namlm ia tidak menjawabnyu.:r808

Lafazh tersebut bagi orang Arab memiliki dua batrasa, yaitu
'43bi €.sl|.'dSV.Latazlr-l;,l3tb misalnya digunakan oleh Tharafatr bin
Al Ied dalam syairnya berikut ini,

8@ jbX. q,L-r^i"'jrSt e.ilitL ...1*X. #-tt'.gl ,i ti

Lafazh lJrf digunakao oleh Imru'.t Qais aau- ,yui*yu
berikut ini:

',oid' ti'aaL iry ..t; i. ;;'"3 ; titx-)

808

r09
Tidak kami temukan atst ini di antara literatu yang kami miliki.
Bait ini dari qasidah yang dilantukan oleh Tharfah ketika berada di daram
per1iar4 dan ditujukan untuk Amr bin llnd.Lihat Diwan Thfffah bin Al Abd @al.
66). Disebutkan pula oleh Abu Llbaidah dalam Majaz Al Qtr'an (2/3). Ibnu
Athiyah dalam Al Muhoru Al Wajiz telah keliru menisbatkannya kepada
Nabighah (4/8).
Bait ini dari qasidah Imru'ul Qais yang menggarrbarkan tentang masa dan
perputarannya. Lihat Diwornya (hd. 176), disebutkan dengan laftizh QiCi-,
Disebutkan pula oleh Ibnu Manzhw dalam Lisan Al Arab (enti: i6). Ia
meriwayatkan dengan lafazIr. W. kemudian ia bel/xaq "Ibnu Al A'rabi
menafsirkannya dan berlota: Malaranya adalah @ ,#ll'U146-|:Irr3.
Al Asmu'i meriwayatkan dengan lafazh t$,Ai_'yang artinya (lhij- d*
lggfsirtan kata'Oitb dengan makna irlii,l sehingga artinya 'O;i,r3 -G)b Jli
9lil.
Derigan demikian" riwayat Ibnu Al A'rabi dan penafsirannya berarti murka dan
cel4 sedangkan riwayat Al Asmu'i dan penafsirannya berarti syukur, pujian, dan
doa.

Kata kerja dari semuanya adalah i; gi ,lb lr?-|,dan kata if i ,3* F uaauf,
nama sebuah kampong. Ada pula yang mengatakan babhwa nam6 tauitan aari
Qudha'alr bin Himyar. Lihat Lisan Al ,4rab (entr:'g3).

810
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Para ahli bahasa berselisih pendapat tentang lafazh',*tb.

Sebagian berpendapat batrwa ia merupakan bentuk ganda dari

o(i.

Sebagian lain berpendapat bahwa ia merupakan batrasa

tersendiri, bukan bentuk ganda. Mereka berkata: Ini seperti perkataan

orang-orang ,'*itV,serta ungkapan syair berikut ini.

a]](t\j er'a;i $i \'r+

Pendapat yang mengatakan batrwa lafazhi!!tb merupakan

bentuk gand4 menyamakan keduanya sebagai bentuk ganda. Asal kata

irti. adalatr perkataan ,3g jl."r;X V 'jil* merasa tenterarn dan rindu

kepadanya". Kemudi* Atutut un i\t ,{" lyi ',p "fulan merasa

sayang dan belas kasihan kepadanyi" seperti ucapan seorang penyair

berikut ini:

trz'96 F,';*tp ...3U:jr'artr';o ";x

Makzudnya; u"rr" t*il,*ilah aku.

Jadi, kata brf *.*pakan bentuk mashdwdari perkataan 'oX'*

yi ,{t, dan dari sini biasanya dikatakan kepada istri seseorang,'&
karena rasa cinta dan belas kasihannya kepadanya. Seperti ungkapan

seorang penyair dalam syairnya berikut ini:

',;r:r"e Gi l, .U? s:':6,,$1

Bait ini lcarya Al Bakhtiri dalam diwannya (hal. 28) dari sebuatr qasidah yang bait
awalnya berbrmyi:

* &t *V';,?i-'€t,riir ir6rr #l
Bait karya Al Hathi'ah dari qasidah png dilannrnkannl,ra --{<etika mernohon

kepada Umar bin Khatlrthab agar dikasihani- dalam diwarmya (hal. 72).

Disebntkan pula oleh Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'on Ql3).

ill



Tafslr Ath:fhaban

"Aht berjalan di malam nan gelap-gulita, dan tidak membuatlcu

lchawatir akan istri dan rumah\ru.fit3

Takrril firman AIIah: ifi, fO"" kesucian [dan dosa)

Artinya adalah suci dari segala dosa, dan menggunakan seluruh

anggota badannya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi, lafaztr

a$j5 "Oor kesucian (dan dosa)," adalah 'athaf dai €g "hilonah".

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23641. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadall mengenai firman Allah, e!!;s "Dan

kcsucian (dan dosa)," ia berkata, "Maksudnya adalatr amal

shalih.'8la

23&2. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€rni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, a$[s"Dan
lresucian (dan dosa)," ia berkat4 "Maksudnya adalatr amal

shalih yang suci."8l5

23643. Al Husain menceritakan kepadakq ia berkata: Aku pernah

mendenar Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, 6Frt "Dan

Bait ini terdapat dalam Lisot Al Arab (entri: d,i) png dinisbatkan kepada Abu
Muhammad Al Faq'asi.
Ibnu Al Jata dalam Zad Al Masir (5D14).
Al Mawardi dalamAn-Nukawa Al tlyn$l360).

u3
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lrcsucian (dan dosa)," ia berkata, "Maksudnya adalatr amal

shalih yang suci."El6

Takwil fiman Allah: 6<(S @an ia adatah seorang yang
bertakwa)

Maksudnya adalah, ia orang yang takut kepada Allah,
menunaikan perintatr-Nya, menjauhi larangan-Ny4 dan bersegera

dalam menaati-Nya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23644. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, 6 <g "Dan ia adalah seorong yang bertalcuta," ia
berkat4 "Maksudnya adalah suci dan tidak pemah melakukan

suafu dosa."8l7

23645. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kard, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman Allah Ta'ala,6<fS "Dan ia qlrh seorang
yang bertalotta," ia berkata, "Adaprur makna i'?1[ran ,tt$t
telatr diketatrui oleh kalangan umum.'818

ooo

6i d;i; o{';6 @ *; Se; K i; ;7it5
@6udi;j,;

Ibnu Al Jauzi dalarn ZadAl Masir (5D14).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (5D14).
Tidak kami temukan atsar iri di antara literatur yang kami miliki.

816
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Tatsh Ath:lhabon

"Danseu(mgyangberbaktibpadal,e&notanghtarrya,
dfrtubul<frrilah ifl ordrlg yorr.g suntbonglalgi &trhaka.

Kesejahteramr dtns dirhrya padahnri id dilahirl<frrl dm pada
hari ia nleninggal dat pd"hmi ia dibangkitl<nn hid"p

l<.effLbali." (Qs. tvlaryam [19]: L4.L5)

Tatwit lirman Allah: G S'g K- i; ;4i Lt @o"
seorang yang berbakti hepada hedua orang tuanya, dan bukanlah ia
orang yang sombong lagi durhaka)

Artinya adalatr, berbakti kepada kedua orang tuanya, bersegera

menaati perintatrnya, sangat mencintainya, tidak durhaka, dan tidak

anglorh kepadanya. Juga sangat taat dan tawadhu kepada Allah.

rarrwil fiman Allah: f+ i;-itj 3;;;i 3iii*{'J!'
(Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilnhirkan dan pada hari ia
meninggal dan pada hari ia dibangkithan hidup kembali)

Maksudnya adalah, ia dalam jaminan keamanan dari Allah pada

saat dilahirkan, diwafatkar! dan dibangkitkan.

Jaminan keamanan pada saat dilahirkan yaitu terhindarnya

Yatrya dari keburukan syetan, tidak seperti orang lain, sesuai sabda

Rasulullah SAw, tt-f3 i ,f'-i on r; 'vf Ui 'ii y?t '?'i 
U?i,fi 4. F

"Setiop anak keturunan Adam akan datang dengan membavva dosa

pada Hari Kiamat kelah kecuali Yahya bin Zakaria."sre

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23646. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, dari Yahya bin
Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Ibnu Al Ash

Ere Al Hakim ,talarr- Al Musta&ak Qt373), ia berlote "shahih menurut syaxat

Muslim dan disepakati oleh Adz-Dznhabi."

i
I
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menc€ritakan kepadalo bahwa ia mendengar Rasulullatr SAW
bersabda demikian.t2o

23&7. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

me,mberitahukan kepda karli, ia berkata:

Muammar merrberitatnrkan kepada kami dari Qatadah,
mengenai fimran AllalL e;tq rK i; "Dqr bukanlah ia
orang yong sombong lagt dtrlroko," ia berkata: Ibnu

Musayyab menyebutkan bahwa Rasulullah SAW b€rsabdq 6
,if') e & r,!.,t', 

'3 
\t ,!q, iil', A gt'i,, "ridok

seorotg put yang menghadop Allal, Wda Htri Kianot kccttali

membawa dosa, kcctnli Yatyn bin hknia"ar

Qatadah berkat4 "Ia (Yahya bin Z*au,;ra) tidak pernah

melakukan dosa dan tidak p€mah tergoda oleh wanita'ilz

Jaminan keamanan ketika diwafatkan yaitu tertindarnya Yahya

dari fitnah lubur dan keburukamya.

Jaminan keamanan ketika dibangkitkan yaitu mendapat

keamanan dari siksa Allah pada Hari KiamaL hari yang paling dahsyat.

Diriwayatkan dari Ibnu Athiyah sebagai berikut:

236/.8. Ahmad bin Mansur Al Fairuzi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Shadaqah bin AI Fadhl merrberitahukan kepadahl ia

r20

12t
AMurrazzaq dalam tafsir (2/355) dm Ahmad dalilt lvlusnad (lBOl, 320).
AMurrazzaq dalam ta8ir (?3 55), h sou&nyatidak bersamhmg.
Diriwayatkm'pla oleh Ahmad drlrgfi squ! bersanbug dri-Ib,nu Abbas dalart
Ltysnad (r}oi,3zo1dengan reaa*s]: 'r['r$4rF 

1f Lfi :ti1 11 arir 'u rtl'u 6
tifi i.'ri,i-'na*tA, senong pu di daod morusia, neldk*n id periatt
bqbua dosa, aau bqkeingino, melala*a kzsalahfi (dua), nmwt tidak
demibm detgot Yahya bin Tahoia "
AMurrazzaq dalam tafsir QR55), ia bertpt4 "qata$ah p€xnah bgryucap dari Al
Ilasan bahwa Rasulullah SAW bcrsabda, ltr"lu.| tr &i Si 'F- *tt t, "Tidaklah
Yahya melahtkm suau dosa sona sekbli,'dot tiar* W;ah tugoda dengor

Wemptet " Lihd pula catatan kaki sebelumnp"



Tafsir Ath:fhabai

berkata: Aku mendengar Ibnu Athiyah berkata, "Ada tiga

tempat yang paling dahsyat bagi manusia, yaitu hari kelahiran,

ia melihat dirinya keluar dari alam rahim, hari kematian, ia

melihat sekelompok orang nzlmun tidak dapat menolongny4

dan Hari Kebangkitan, ia melihat dirinya berada di Padang

Matrsyar Yang dahsYat'"

Ia berkata: Allah memuliakan Yahya bin Zakaia dan

memberinya jaminan keamanan secara khusus seraya

bernrmani23 6 G- iij i,; iij '$ ii- ,:F *'
"Kesejahteraan atds dirinya pada luri ia dilahirkan, pada

hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup

kembali."

23649. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, batrwa Al Hasan berkata, "Isa dan

Yatrya saling bertemu, lalu Isa berkata kepadanya, 'Mohonkan

ampunan untukku, karena engkau lebih baik dariku'' Yatrya

menjawab, .Mohonkan ampunan untuklru karena engkau lebih

baik dariku'. Isa berkata 'Justru engkau yang lebih baik

dariku, karena yang mengucapkan salam atas diriku adalah aku

sendiri, sedangkan yang mengucapkan salam atas dirimu

adalah Allah'. Yatrya pun menyadari keutamaan dirinya'"824

ooo

tB
EZl

Ibnu Katsir dalam tafsir (9D23).

A$rrrazzaq dalam tafsir dengan redaksi yang sama QB53) dan Ibnu Abi Hatim

dalamtaftir QD402).
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i Liti@ ri; 6k VG, i,'.';ali ;ti; #i4 !;S
Uvl'eifiG;qW:6(C*;,n

"Ddrr cqital<mrlah (kisdh) Maryarn di dalarn Al Qur'an,
yaitu l@tika ia menjauhlsrl diri dflri l<elumgdnya l<.e, suttn
tempdt di sebelah T:,rn:rur, mal<f, ia rnmgailal<mr tabir (yarrg
melinh,mglnya) dmi nrl.:el<a; laluKmni mengutns rohKami
l<epadanya, maka ia mmjebna dihanaparvrya (dalambenark)

mmrusiayong sempurrur." (Qs. lvlaryam [19]: L6.lZ)

Takwil firman AIIah: 6t U -*i it ii r!$i ef3fr,,Dan
ceritahanlah (hisah) Maryam di dolam Al Qur'an, yaitu kefika ia
menjauhkan diri dari keluarganya)

Allah berfirman: Ceritakanlatr wahai Muhammad, kisah
Maryam binti Imran yang disebutkan dalam Kitabullatr yang diturunkan
kepadamu, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya.

Lafazha$ti "Menjauhkan diri," mengikuti bentuk *oron ;At
dari asal kata +1r yang artinyu 7pt. Telah kami jelaskan makna ini
beserta dalil-dalilnya pada bagian yang lalu.825

Makna yang kami sebutkan ini sesuai dengan pernyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

23650. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kgnadq !.ur"i d*i Qatadatr, mengenai firman Allah, A !if,
6;, Kl (dit U c.i+i l;; ,rlri( ,Dan ceritatmntah

$irlohMaryarn

Lihat penafsiran suratr Al Baqarah ayat l0l, suratr Aali 'Imraan ayat 187, dan
surah Al Anfaal ayat 58.



Tdfsir /r;h:Ihabari

(kisah) Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia
menjauhkan diri dari kcluarganya kB suatu tempat di sebelah

Timur," ia berkata, "Maksudnya adalah menjauhkan diri dari

keluarganya."826

23651. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ash'Shalt menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami

dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Arr 
^h: *.; 

('k ti)i ,y. e;-;'i I i; .rJ{tt q !ir., "oan

ceritakanlah ftisah) Moryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika

ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di

sebelah Timur," iaberkat4 "Maksudnya adalah, ia keluar ke

tempat bagian Timur."827

23652. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Harrrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata

"Maryam keluar ke sebelah Timw mihrab karena sedang haid.

Inilah makna firman AllulLt'8 (?.16kfui u. o'fii t!'Yaitu
l@til(o ia menjouhkan diri dori keluargaryn ke suatu tempat di
sebelohTimur'.

Talrwil frman Allah: 67 6k (Suatu tempat di sebetah

Timur)

Maksudnya adalatr, ketika ia menyendiri dan menjauhkan diri
dari keluarganya serta mengambil tempat di aratl terbit matahari

(Timnr). Riwayat-riwayatyang menjelaskan hal tersebut adalah:

IbnuAbi Hatim dalam t^fstu QD4V2).
Ibid
Ibnu Athiyah dalamAl Muhqrs Al Waib@D).

8?.6

827
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23653. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrxrazzaq memberitahtrkan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allah, 6;, $k "Suatu tempat di sebelah

Timur," ia berkat4 "Maksudnya adalatr dari aratr terbit

matatrari (Timur). "82e

23654. Ishaq bin Syahin menceritakan kepadakrl ia berkata: Khalid
bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir,
dari Ibnu Abbas, ia berkata "Sesungguhnya aku adalah orang

yang paling tahu alasan omng-orang Nasrani menjadikan arah

Timur sebagai kiblatrya? Karena mereka mengikuti firman

Allah, $;rk1a-6 e c.'*i ;l'Yaitu ketikn ia menjauhkan

dtrt dari'keluargarrya ke sugtu tempat di sebelah Timur'. Jadr,

mereka menjadikan tempat kelatriran Isa sebagai kiblat."83o

23655. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amfu, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.83l

23656. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Kudainatr menceritakan kepada kami

dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata

"Sesungguhnya telatr ditetapkan atas ahli kitab shalat

menghadap ke Ka'bah dan haji karena Allah, namun mereka

bgrpaling dari keduanya karena mengikuti firman Allah, il
67k1Q-GUa*i 'Yaitu twtit@ ia menjauhknn diri dari

Abdunazzaq dalam afsir (735 5).
Ibnu Athiyah dalam Al lvluhorr Al Wajiz (419).

Ibid.
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Tafsir Nh:fhabari

lreluarganya lce suatu tempat di sebelah Timur'. Oleh karena

itu, mereka shalat menghadap ke arah Timur.'832

23657. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah,,y.o'i+i t!
6; 6k ti$ "Yoitu ketilu ia meniauhkan diri dari

lreluarganya kc suatu tempat di sebelah Timur," ia berkata,

"Maksudnya adalah tempat yang luas di bagian pinggrt."833

Ada yang berpendapat bahwa alasan tempat yang menghadap

Timur menjadi pilihan adalah karena menunrt mereka tempat yang

menghadap Timur lebih baik dari tempat yang menghadap Barat.

Takwil fuman Allah: (q Cj' e iGii (Maka ia
mengadahan tabir [yang melindunginyal dari ruereha)

Maksudnya adalah, ia membuat tirai pelindung yang menutupi

dirinya dari pandangan keluarganya dan orang-orang, sebagaimana

riwayat berikut ini:

23658. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, (CC;'eiG:6 "Maka ia mengadaknn tabir (yang

melindunginya) dari mereka," ia berkat4 "Maksudnya adalatl

sebuah tempat yang dinaungi oleh matatrari, YmB tidak terlihat

oleh manusia."834

Sebagian ahli tafsfu menyebutkan makna lain sebagai berikut:

Ibnu Abi Hatim dalam t^tsr Q n402).
Ibid
tbid
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23659. Musa bin Hartrn menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayaL

6q r$' e 3'ii:6 "Maka ia mengadakan tabir (yang

melindunginya) dmi mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah

dinding."t3s

Tatwit liman Allah: 6;brAi"tttf; rii;e$&atu
Kami mcnguttu roh Kami kcpodanya, ,rraka ia mcnjelma di
hadapannya [dalan bentuhJ manusia yang sempurna)

Maksudnya adalah, ketika ia sedang menyendiri, Kami
mengutus Jibril kepadanya

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23660. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ,ii;efi
(A; "Lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya," iaberkata,

"Maksudnya adalah, Kami mendengar bahwa yang diuttu
kepadanya adalah Jibril. "836

23661. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuranny4 dari Watrab bin Munabbih Al
Yamani, ia berkata "Maryam mendapati Jibril di sisiny4 dan

Allah telatr menyerupakan Jibril seperti manusia yang

sempuma"837

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D16), Ibnu Athiyah dalam Al Muhonar Al
Wajiz (419), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al UWt (31361), dan Ath-Thabari
dalanAt-TarilhQD3).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72a03).
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Wn Q1362), Ibnu Katsir dalam ta8ir
(9D26) dan dalam isnad-nya terdapat sesoomng yang majhul, serta Ath-Thabari
dalanAt-Toriilt(2D0).

t36

837
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23662. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 6i6:6,
tZj "Inlu Kami mengutus roh Kami kepadanya," ia berkat4

"Maksudnya adalatr Jibril."838

23663. Muhammad bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdushshamad bin Ma'qil, anak saudara Wahab bin

Munabbih, menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pemah

mendengar Wahab bin Munabbih berkata, "Allah telah

mengutus Jibril kepada Maryam dan menyerupakannya

dengan manusia yang semp*r..::839

23664. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika

Mmyarn (dalarn keadaan) suci, tiba-tiba ada seorang laki-laki

di sisinya, yaitu Jibril. Inilah makna firman Allah, 6;lL1
tAi'Utu Kami mengutus roh Kami lcepadanya'. Adapun

firman Allah, (; 1". 6 iti'Mako ia menielma di
hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempntrna',

maknanya adalah, ia persis menyerupai seorang laki-laki yang

sempuma."&o

ooo

Ibid
Ibid.
Ibnu Athiyah dalan Al Muhsro Al Wajiz @D).

t3t
t39
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3;6fryJa@ (i; & ryL rt\!,;I dLa"
(#:6n"!,*^'lq:

" Mary am bql<ata,'seszngu lmy a atcu bulhh.mg
dmip adntrw lepdda Tuhmr Y ang Matw P ennn ah, iika l<anau

s eofi mg y ang bqtakw a' . Ia ( J ibril) b qlcata,,Sesungu lmy a
dku hi l:r;rlvyalah seofimg ut;rtsan Tulwrvrut, rmtuk

mefiqtnw seorctrrg anak laki.laki yarrg suci, .,,
(Qs. lvlaryam [19]: 18,19)

Takwil f irman Ailah : 6 & uy\ f)\,i;i -Ay-Ju (aary a m
berhata, usesungguhnya ahu berlindung dartpodama kepada Tuhan
Yang Maha Pemurah, jika hamu seorang yang bertalcwa.r)

Allah berfirman: Maryarn merasa takut dengan ufusan Kami
yang menyerupai laki-laki sempurna tersebu! karena ia mengira laki-
laki tersebut akan menodai dirinya

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23665. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu {*uij, mengenai firman Allah, 'tii -gy-jit

6 & uyq *lU "Mtryam berlcata, ,sesungguhnya aht
berlindung daripadamu kepado Tulan yang Maha pemurah,

jilra kamu seorang yang bertakwa'." Ia berkat4 .,Maryam

takut kalau lelaki tersebut ingin menodai dirinya.,'8ar

23666- Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

t4r Ibnu Athiyatr dalam At Muhoro At wajiz @t9), Al Mawardi dalam An-Nilrat wa
Al UW (3863), dan Ibnu Kartsir dalem taftu emT.
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menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Maryam

takut ketika melihatny4 maka842 6 ay,l, f)\iti;iay-A1
$ "Moryam berkata, 'sesungguhnya aht berlindung

daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu

seorang yang bertalcwa'. "

Maryarn berkat4 "sesungguhnya aku berlindung kepada Ttrhan

yang Maha Pengasih darimu wahai lelaki, dari menodaiku jika engkau

orang yang berta}:rv4 karena barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka

ia akan menghindari hal itu." Jika diartikan batrwa maksud Maryam

adalah, ,.Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan darimu jika

engkau takut kepada Allah atas perlindunganku kepada-Nya darimu,"

maka makna ini boleh juga. Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

23667. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujurannya, dari Watrab bin Munabbih Al

Yamani, tentang ayat, 6 6 uy e f)\IA 6LAG
"Maryam berkata, 'sesungguhrrya aht berlindung

daripadamu kcpada Tuhan Yang Malw Pemurah, iika knmu

seorang yang bertalu,a'." la berkata "Maryam mengatakan

demikian karena yang ia lihat memang benar-benar seorang

laki-laki yang sempuma."8a3

23668. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Ashim, ia berkata: Ketika Ibnu

Zud menceritakan kisatr Maryam, ia berkata: Maryarn beirar-

benar tahu batrwa orang yang bertaloara pasti memiliki

Ibid
Ibnu Athiyah dalam Al Muhtrs Al Wajiz (4/9), ddn

sebelumnya mengenai isnad tni.

u2
843 lihat komentar kami
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pantangan, yaitu ketika berkata,E4 6 uy& ySi,iligyii;
$ "Maryam berkata, 'sesungguhnya ot" berlinilung
daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu

seorang yang bertalcwa'. "

Talcwil lirman Altah : 4#: 6n et ;'t q; 3;}6 t:3y jG

(Ia pibrilJ berhata, "Sesungguhnya ahu ini hanyalah seorang utusan
Tuhonmu, untuk memberimu seorang anak lahi-laki yang suci")

Allah berfirman: Berkatalah Ruh Kami yang Kami utus

kepadany4 "Sesungguhnya aku adalah utusan Tutranmu, watrai

Maryam, Dia mengufusku rurtuk memberikan seorang anak yang suci

kepadamu."

Para atrli qira'at berbeda bacaan pada ayat ini.845

Mayoritas ahli qira-ot Hijaz dan kak (selain Abu Amr)
membaca gyJ;llcr,llam arti penuturan kisatr, batrwa sesungguhnya aku

adalah utusan Tuhanrnq Dia mengutusku kepadamu agr aku

memberimu seorang anak laki-laki yang suci.8a5

Abu Amr bin AIa membacanya $ '4 dalam arti,

sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmq Dia mengutusku kepadamu

karena Dia ingin memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

ul
E45

Ibnu Abi Hatim dalam taftir dari Abu Wa'il QD403\
Warasy, Abu Amr, dan Qalun dalam salah satu peridapatrya membaca '+l#
dengan hnruf y4 sedangkan yang lain membacanya dengan lri.xfi alrt dan ini
adalatr bacaan kedua Qahm dari riwayat Al Halawani.
Lil;at At-Taisir (hal. 120) dan Al Wafi fi Slarh AsySyahibiah (hal. 259 , 260) .
Al Farra dalam Ma'ani Al Qr'an bed<at4 '?emberian dari AllalL lalu Jibril
menceritakannya, seakan-akan dialah pemberinya, dan ini banyak terjadi dalam

3IH#; Auullatr tercatat c.ti L.iJ dan maknanya u ht'*t. .
Adapun penafsiran 4lJ '+U aaalral sep6rti perkataan Aid4 slJ 6U Jp! ,r:LJf
seakan-akan ia berkita ell (iU B, padahal Allahlah yang mefakukanirya. Llitrat at
Farra dalarr Ma'atti Al'Qur'ai1Ztrcl, t64y
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Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar adalatr bacaan

mayoritas ahli qira'ar, yaitu menggunakan huruf alif,b*an huruf ya',

karena bacaan inilatr yang sesuai dengan mushaf umat Islam dan inilatr

bacaan orang terdahulu dan sekarang. Tidak dibenarkan mengikuti

bacaan Abu Amr, karena ia telatr menyalahi bacaan jumhur.

ooo

ir; @ $ fi $ F. c: r1;l;"* J iK ;i Je

VAqWl4r. ;;6;3;A ;* j 4:,:e -r\tK
t ris1dg

t t y1sry afii berlratar' B agairnana d\<an ada b agilu s eofi mg
anaklaki.laki, xilong fidak pernah seorang rnarnsia pun

netryetfiilrilcu dnrr akuki<arr (p"lo) seontng pezhw! 'Jibnil
be*il$ 'Denikiarilah'. Tuhanrtu , 'Hd itu ailalah
mtdahbagi.I(u; dmr agu dapul<anrd merfadil<annya suafit
tondnbagi nawsif, ilm sebogai rah , dariKani; dfrrrlwl

itu adf,lah mahr PerlrmaydrJg sudah ilipufiisl<an'."
(Qs. IUaryaur [19]: 2O-2Ll

rakwil fiman Allah: iii ;1t f;; e:';'i;?e J i'K ii de
6 (Aoryo berkata, "Bagabnana ahan ada dagi*u seorang anak

laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhhu

dan aku buhan [pulal seorang pezina!"

Maknanya adalatr, Allah berfirman: Maryarn berkata kepada

Jibril, "Bagaimana caranya aku memperoleh seorang anak laki-laki?

Apakatr dengan cara menikah, lalu aku memperoleh anak? Atau Allatr
langsung menciptakannya, sementara aku belum pernah berhubr.urgan

dengan seorang pun, dan akujuga bukan seorang pelacur?"

@
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Riwayat yang menjelaskanhal tersebut adalah:

23669. Musa bin Hanur menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr

bin Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kalni dari As-Suddi, mengenai firman

Allah, $ i\ pr "oo, Atu butran (ptta) seorang pezina!" ia

berkata, "Maksudnya adalab, aku bukan seorang pelacur."847

Talrwit lirman Allah: ii,4;U'S';5.3 iu u.y{ie
*ri' fi agv''^;;t ,tSlit; (Jibrit berkata, "Dertkianlah'"
Tuhanmu berfirman, "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar

dapat Kami menjadihannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai

rahmtt dari Kami; dan hal ilu adalah suatu perkara yang sudah

dipnlwkan.")

Makranya adalah, Allah berfimran: Jibril berkata kepadanya

"psffftianlatr keadaanny4 seperti yang engkau katakan, bahwa engkau

belum"pernah berhubungan dengan seorang pun, dan engkau bukan

pula seorang pelacur. Tutranmu berfirman, 'Hal itu sangat mudah bagi-

Ku, dan Aku akan menjadikannya sebagai bukti kekuasaan-Ku atas

para maktrluk-Kq serta sebagai rahmat dari-Ku gntukmu dan untuk

orang yang beriman kepadanya, yang Akg ciptakan ia darimu sebagai

suafu ketetapan yang telatr Aku rencanakan'."

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23670. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamalt

menceritakan kbpada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujurarurya, dari Watrab bin Munabbih Al
Yamani, tentang ayat,€-ei1 fr d'fS 'Dan hal itu adalah

suatu perkara yang sudah dipttuskan," ia berkata,

ta? Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D403) dari Sa'id bin Jubair.
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"Maksudnya adalah, Allah sesungguhnya telah merencanakan

hal itu, dan telah menjadi ketetapan-Nya."e8

ooo

ry JybtAi 6,:;6 @ *;' (k -s,-, ^;t(t'^i33
tig tj L-*r(i $, L 6S_.itt i'ij)iulvlol<aMaryam ar lalu ia merryisihl<f,n diri

dmgant<anaunsarv.ya ir;ul<e tenpu ymg jauh. Mal<a rasa
sakit al<fln melahirl<an dnak menwl<sa ia (bqsandm) padn

pmgl al pollrlr,t lanmb dia bqlmn,' Ailulwi, alanglrah
bailnya aku n.ati sebehrm ini, ilf,n alcu menjadibarang yolng
dnakbqmti,laii dilupal<nn'." (Qs. Ivlaryam [19]: 22.23)

Takwil firman Allah: L;, k .g, ->'fi:6 ii3 (Maka
Maryam mengandungnya, lalu ia nunyisihkan dbi dengan

lrandungannya itu ke tempat yang jauh)

Di sini ada kalimat yang tidak disebutkan sebelumnya, yang

dapat dipatrami dari indikasi suratr At-Tahdim ayatl2, -l *+-laii|
lLj "Malca Kami tiupkan tre dalam rahimnya sebagian dari roh
(ciptaan) Kami." Ma}sudnya adalah dengan seoftulg laki-laki muda.

"Malro Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan

kandungannya itu ke tempat yangjouh."

Demikianlatr penalouilan para ahli tafsir, seperti disebutkan

dalam riwayat-riwayat berih$ ini:

st Ibru Katsir dalam lcrfsb Omq.
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23671. Muhammad bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Isma'il bin AMul Karim menceritakan kepada karni, ia
berkata: Abdushshamad bin Ma'qil, anak saudara Watrab bin
Munabbih, menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pematr

mendengar Wahab bin Munabbih berkata "Ketika Allatr
mengutus Jibril untuk Maryam, ia diserupakan

dengan seorang laki-laki, sehingga Maryarn berkata
'Sunggu[ aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih

darimu jika engkau orang yang bertalova'. Jibril kemudian

meniupkan pada kantong bajrmya hingga sampailatr tiupan
tersebut ke dalam rahim dan mengandun13s4e

23672. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujurannya, dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani ia berkata: Ketika Jibrit berkata "Demikianlah
adanya. Tuhanmu berfirman, 'Hal itu sangat mudah bagi-Ku'."
Maryarn pun pasratr kepada Allah. Jibril lalu meniupkan pada

kantongnya kemudian pergi meninggalkannya.sso

23673. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika
Jibril mengatakan demikian kepada Maryam, Maryam pun

melepaskan jilbabnya, lalu Jibril memegang kedua lengannya

dan meniupkan pada kantong bajunya yang sobek dari arah

depannya hingga masuklatr tiupan tersebut ke dalam dadanya

sehingga ia pun hamil. Lalu datanglatr saudarinya, yaitu istri
Takaria, pada suatu malam menjenguknya, dan ketika

Ibnu Abi Hatim dalam tafst (7D403) dengan redaksi yang sama dari Atha bin
Yasar. Disebutkan pula oleh Ath-Thabari dalan At-Tarikh (2D0).
Ibid.

u9
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membukakan pintu untukny4 ia pun memeluknya, lalu istri

Takaria berkata 'Wahai Maryam, aku merasa telah hamil'.

Maryarn berkata, 'Aku juga merasa telah hamil?' Istri Takaria

lalu berkata" 'Sesrurgguhnya aku melihat bayi yang ada dalam

kandunganku berzujud kepada bayi yang ada di dalam

kandrurganmu'. Inilah makna firman Allah,85r G ,4',8#
;ti 'Yang membenorlcan kalimat (yang datang) dari Allah'."
(Qs. Aali'Lnraan [3]: 39)

23674. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mereka berkata *Jibril

hanya meniupkan dalam kantong baju dan lengannya."ss2

Talrwil fiman Allah: (*i (k ., i:i+(' (Lalu ia
menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh)

Artinya Maryarn menyendiri dengan kandungannya (yaitu Isa)

dan menghindar dari orang-orang ke tempat yang jauh dari keramaian.

Lafa"h L";t "Temryt yang jauh," dalam batrasa Arab

maknanya sama dengan dr6, seperti ucapan seorang penyair dalam

syairnya berilut ini:

";tyt arrir-est ,s5 e ...',ihtti, ,F
"Sungguh, englrau duduk di tempat yang jauh dcniht, yang banyak

me ngandung ko tor an' 853

Al Hakim dalan Al lulusta&ak Q1593), As-Suluthi dalarn Ad-Drr Al Mantsw
(51495), dan ia menisbatkannya kepada Al Hakim dan Al Al Baihaqi dalam Asma
wa As-Sifat, serta Ibnu Asakir dari jalur As-Sudi, dari Ibnu Abbas, dan Murrah bin
Mas'ud.
Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uyun Q1362). Lihat riwayat dari As-Suddi
pada footrcte ini.
Bait ini tidak l<ami ketahui pelantunnya. Disebutkan pula oleh Al Farra dalam
Ma'ani Al Qttr'an WO, l&),Ibnu Manztrur dalam Lisan Al Arab (311472), dmt

t5!

t52

E53
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23675. Mtrhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapal<ku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, (;tk.2J1*l(, "Lalu ia menyisihkan diri dengan

lrandungannya itu l@ tempat yang iauh," ia berkata

"Maksudnya adalatr tempat yang jauh."85a

23676. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, (k +i:;;:6
e-;"Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke

tempat yang jauh," ia berkata" "Maksudnya adalah tempat

yang jauh."855

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al LUtut (31363).Ini merupakan qasidah tentang

orang Arab yang datang dari bepergian, lalu mendapati istinya telah melahirkan

seorang bayi, maka ia pun mengingkariny4 dan ia berkata kepada istrinya:

|iJr iy3rar ,4 e 'u-r:rti,t'oizi
',iarug e.l$ '4l{t#tl
€3'FYt fi,lau4"''o

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Motstr (5/500) dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
Mujahid dalam tafsir (hal. 454).

E54
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23677. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang samu.8t6

23678. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata "Ketika

Maryarn harrrpir melatrirkan, ia pe.g, ke sebelah mihrab bagran

Timur dan menempati sudut yang paling jurrh.""'

ralrwil nman_ Algl' L #.Ae iuii* ly..it3i|icS
ti4 tj L \) r:i J;Maha'rasa sahit aian melahirkan anak

mcmahsa ia [bersandarJ pada pangkal pohon hurma, dia berkata,

'tAduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan ahu menjadi

barang yang tidah berarti,l.agi dilupafon ")

Allah menceritakan: Lalu rasa sakit karena hendak melahirkan

memaksa Maryam untuk bersandar ke pangkal pohon kurma.

Alasan huruf Da' dibuang dari lafazh 6,;t+fi, adalatr seperti

perkataan n-j',!;i yang huruf ba jiladibuang maka menjadi t.*ii ili$,
seperti dafa; surah Al Kahfi ayat 96, *;fi i ;jr; "Berilah aht
pot ongan-potongan b e s i. "

Maknanya adalah li,-sjr. ia g,i, karena huruf Da dibuang,

sehingga huruf alif dryartjangkan. Seperti perkataan mereka ,t '*7
#\l: q *ii i*?ti,ia merupakan bentuk kata kerja lampau a*i *A
tata e)frat Atau seperti dikatakan $i'rdt?:'i;Eyang mqsualry 'c..a

I +td seperti dalam perumpamaan orang Arab * jl ,;fll, 'gt
',+i?.rtt Atau seperti penggunaan Y,ata ,cf dalam'perkaiaan merek4

Ibid
Ibnu Katsir dalam tafsir (91231).

Al Farra dalam Ma'oi Al Qur'ot Qll64).
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"i: 
jl |!ryJ |t)*i- t \j."n Atau seperti perkataan Ztrhalr dalam

syaimya berikut ini:

uulu ii\*il\ tilu\,,,'l,ii\ \t " lu lul
,,orang yang berbuat salah berjalan dan bersandar pada kalian,

dipenuhi kctahtt an don horapan'' 860

Maksudnya3,ral q tiE?t *. i8 adatah batrasa Tamim, dan

ErEl rt'raUn bahasa pendudrft Aliiah. Adapun alasan orang yang

menakwilkan ?afazh ri"r+f rcmracna ritiif aaaan karena ketika rasa

sakit membuatrya menyandarkan diri ke pangkal pohon kurma ia

dianggap telatr mengadukan atas hal itu-

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan pala

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23679. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

t59

860

Lihat Lisan Al Arab(entri: r,os. ;\' * ,y!t''ofu>maksudnya al; llTL' aan

ucapan i,A {smerupatan uiffian tikjub dan kekaguman'

ffii"t tE 6* daiam Dtwin iuhair (hal. l3), yang merupakan sfilah ejekan

vung ailant otan bani Alim, yaitu Ahlul Bait dari Mahlab, dari bani Alim ketika
'udu"r"orurg laki-laki dari bani Abdullah bin Ghathfan yang singgatr di tempat

mereka, lali mereka memuliakannya dan memperlakukannya dengan lailt ftrmun

ternyata ia orang yang gemar berjudi. Ketika mereka melaranpya berjydi' ia tetap

ue4uai, hingga ii protit"rt-gierjudi dan kalab, lalu ditantang lagi dan kalah,

lalu ditantang lagi dan menang.

Adapendapit y*g -*gutul;obahwa ia mempertanrhkan *$.d11r istrinya lalu

k;lr'h, hi"gg" ia pigi me;inggalkan mereka dan mengadukan kejldian itu kepada

p*-,o""".fu mereka, ruunun rJtgtal Zuhair mengetahui kejadian yang

sebenarny4 ia merasa menyesal dan berkata "Tidaklah aku keluar pada malam

y*g g"tup-gutitu kecuali -ou* sangat takut ditimpa musibah oleh Allah karena

lV# Ii*irto atas sekelompok kaum yang telatr aku ztralimi''
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Waraqa menceritakan kepada kami, semutmya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, lyj"tAiLi(U
irii* "Maka rasa sakit alan melahirkan anak memaksa ia
(bersandar) pada pangkal pohon hrma," ia berkata, "Puncak

rasa sakit karena hendak melahirkan anak telatr memaksanya

bersandar ke pangkal pohon kurma."86l

23680. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayaL Gi6i
,j"t*li "Makn rasa sakit alan melahirkan anak'1 Ibnu Juraij

berkata: Ibnu Abbas berkata "Puncak rasa sakit karena hendak

melahirkan anak telatr memaksanya bersandar ke pangkal

pohon L*-u.r:862

23681. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat,

'rt3i6-,lL,i"l3lil;il;l "Maka rasa sakit akan melahirkan

anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon htrma," ia
berkata, "Maksudnya adalab puncak rasa sakit karena hendak

melatrirkan anak telah memaksanya bersandar ke pangkal

pohonl*-".::863

23682. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazlid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, l;,:VU

l;li * Jl,ritSi "Maka rasa sakit akan melahirkan anak

memaksa ia (bersandu) pada pangkal pohon htrmo," ia

Mujahid dalam taftir (hal. a5a).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD4M) dan Al Mawardi dalam AwNukat wa Al
Uyn(3863).
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berkata, "Maksudnya adalatr, puncak rasa sakit karena hendak

melatrirkan anak telatr memaksanya bersandar ke pangkal

pohon kurma."8il

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang tempat yang dipilih

Maryarn untuk melahirkan Isa.

Sebagian berpendapat batrwa tempatnya di daerah dekat Mesir,

di pinggiran Syam. Mereka beralasan karena ketika Maryarn hamil, ia

lari dari kaumnya ke aratr Mesir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

23683. Muhammad bin Satral menceritakan kepadakq ia berkata:

Isma'il bin AMul Karim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad bin Ma'qil, anak saudara Wahab bin Munabbih,

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pematr mendengar

Wahab bin Munabbih berkata: Maryarn memiliki seoftIng

kerabat bemama Yusuf An-Najjar, yang ketika kehamilan

Maryarn sudatr membesar, keduanya pergt ke masjid yang

berada di gmung Satryurq ketika itu masjid tersebut tergolong

paling besar, dan keduanya menjadi pelayan masjid tersebut

pada masa itu. Menjadi pelayan masjid merupakan pekojaan

yang sangat muti4 maka keduanya merasa sangat senang dapat

menjadi pelayan masjid; merawatrya" menghiasiny4

menyapunya, membersihkannya, dan apa saja yang dapat

dilalGkan keduanya. Tidak ada seorang pun yang lebih rajin dan

lebih kuat beribadatr daripada keduanya.

Namun justru orang pertama yang mengingkari kehamilan

Maryarn adalah Yusuf An-Najjar. Ketika melihat Maryam

hamil, ia merasa kurang suka padanya. Akan tetapi Yusuf

tidak tahu bagaimana seharusnya ia bersikap, dan jika hendak

* Ibid

t
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menuduhnya ia teringat dengan kebaikan dan kesucian

Maryam, yang sedetik pun tidak pernah ia meninggalkannya.

Tapi kalaupun ia menganggapnya masih suci, namun

kenyataannya Maryarn sedang hamil. Ketika ia tidak sanggup

lagi menahan peraszumny4 ia pun mengungkapkan isi hatinya

kepadaMaryam.

Perkataan pertama yang dikatakan Yusuf kepada Maryarn

adalah, "Sungguh, aku merasa sangat khawatir kepadamu.

Aku sudah berusatra menyembunyikan perasaanku, namun aku

tidak sanggup menahannya, maka lebih aku ungkapkan secara

langsung, daripada menyembunyikannya." Maryarn lalu

berkata "Katakanlah yang baik." Yusuf berkata" "Tidak ada

yang aku katakan kepadarnu kecuali itu, maka katakanlatt

padaku, adakah pohon yang tumbuh tanpa benih?" Maryam

menjawab, "Ya." Yusuf berkata "Adakah pohon yang tumbuh

tanpa siraman air hujan?" Maryam menjawab, "lya." Yusuf

berkata, "Adakah anak yang latrir tanpa bapak?" Maryam

menjawab, "lya." Maryarn berkata, "Tidalkah engkau tahu

batrwa Allah Ta'ala menurnbuhkan tanaman pertama kali

tanpa benih! Lalu tanaman yang diciptakan Allah tanpa benih

tersebut mengeluarkan benih. Tidal&ah engkau tatru bahwa

Allah Ta'ala dengan kekuasaanNya menumbuhkan tanaman

pertama kali tanpa hujaru dan dengan kekuasaan-Nya Dia

menjadikan hujan sebagai sumber kehidupan bagi tanaman

sesudah masing-masing diciptakan sendiri-sendiri? Adakatl

engkau akan mengatakan bahwa Allah tidak mampu

menciptakan tanaman tanpa bantuan hujan?" Yusuf menjawab,
tcr{ku tidak bermaksud mengatakan demikian. Aku tatru Allatt

Ta'ala mampu menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan

mengatakan kepadany4 'Jadilah', maka jadilah ia" Maryam

berkata "Tidakkah engkau tahu batrwa Allatl Ta'ala telah
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menciptakan Adam dan Hawa tanpa bapak dan ibu?" Yusuf

menjawab, "Benar." Ketika Maryam berkata demikian,

tahulah Yusuf bahwa sesuatu yang ada di dalam kandungan

Maryarn tersebut berasal dari Allah Ta'ala, dan ia tidak dapat

lagi mempertanyakannya, terlebih ketika ia tahu bahwa

Maryam menyembunyikannya.

Yusuf lalu mengambil alih pengurusan masjid dan melarang

Maryam mengerjakan pekerjaannya ketika melihatrya mulai

lemah, kulitnya mengturing, wajahnya pucat, dan perutnya

besar, padahal sebelum itu Maryarn tidak demikian

kondisinya. Ketika nifasnya telah dekat, Allah mewatryukan

kepada Maryam, "Keluarlah engknu dari negeri kaummu,

trareno jilra mereka mendapatimu maka mereka akan

mencacimu dan membunuh analonu. "

Lalu pergilatr Maryam menemui saudarinya, dan saudarinya

pun ketika itu sedang hamil Yahya. Ketika keduanya sedang

bertemu, Ibu Yatrya mendapati bayr yang ada di dalam

perutnya bersujud mengakui kebenaran Isa.

Lalu berangkatlatr Yusuf bersama Maryarn ke Mesir, dengan

menunggang keledainya. Ketika menunggang, tidak ada alas

pelana yang diduduki Maryarn. Ketika telatr keluar dari

perbatasan negeri kaumnya dan memasuki negeri Mesir,

datanglah nifasnya, maka ia memegang erat batang pohon

kurma yang menjadi tambatan keledai, dan ini terjadi entah

waktu musim dingln atau musim panas 
-Abu 

Ja'far ragu-.
Ketika rasa sakitnya semakin tidak tertahan, ia pun bersandar

ke pangkal pohon kurma, dan diliputilatr ia oleh para malaikat

yang berbaris melindrmginya. 865

E65 Ath-Thabari dalam At-Toiktt QDO, 2l), dan kemungkinan besar ini dari

Isra'iliyat yang masuk ke dalam buku-buku sejarah serta tafsir melalui Wahab bin

L
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Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih pendapat yang lain,

seperti dalam riwayat berikut ini:

23684. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuranny4 dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani, ia berkata "Ketika masa melatrirkan telah dekat dan

Maryam merasakan seperti yang dirasakan oleh para wanita

(ketika akan melatrirkan), keluarlah Maryarn dari kota Illiya.

Saat sampai di desa Betlehem yang berjarak sekitar enam

kilometer dari kota Illiya, ia melahirkan. Ketika rasa sakitrya

tidak tertahan, ia bersandar ke pangkal pohon kurma, tempat

penambatan sapi, yang di bawahnya terdapat air yang bening.

Ia prur melahirkan di tempat tersebut.'86

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa ketika Maryam hendak

melahirkan, ia keluar ke sebelatr mihrab bagran Timur, dan

sesampainya di bagian ujung, ia bersandar ke pangkal pohon kurma

karena tidak mampu menahan rasa sakitnya. Ini merupakan pendapat

As-Suddi, yang riwayatrya telatr kami sebutkan sebelurnnya.

23685. Zakaria bin Yahya bin Abi Z,atdah menceritakan kepadakq ia

berkata: Hajiaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Juraij berkata: Mughiratr bin Utsman memberitahtrkan

kepadaku, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas

berkata, "Maryam hanya mengandung, lalu melatrirkan."867

23686. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Mughiratr bin Utsman

Munabbih dan yang semisalnya dari orang-orang yang mengerti isi Taurat dan
Injil.86 Lihat Ibnu Katsir dalam tafsir G|/3D.w Ibnu Al lava dalam Zad Al Masir (5D19).
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bin Abdullatr memberitatrukan kepadaku bahwa ia mendengar

Ibnu Abbas berkata "la hanya mengandung, lalu

melahirkan."E68

Tarrwil fiman Allah: Agti JrUr(i Ji L &{-J6,
@ia berhata, "Aduhai, alangkah baiknya ahu mati sebelum ini, dan

aku menjadi barang yang tidah berarti, lagi dilupakan.")

Disebutkan bahwa Maryarn mengatakan demikian ketika

sedang mengandgng karena merasa malu kepada oftrng-orang, seperti

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23687. Musa bin Hangr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Ia

, berkata ftetika sedang mengandung karena malu kepada

orurng-oran g),'un t'z i" # LUt(i Ji L 4t{-;l(i "Dio

berknta, 'Aduhai, alangkah bailmya aht mati sebelum ini, dan

aht menjadi barangyang tidakbercnti, lagt dilupakan'-"

Talrwil firman Allah: *i# LUt (Dan aht meniadi

barang yang tidak b eroti, lagi dilupakan)

Maksudnya adalah, Maryarn berkat4 "Aduhai, atangkatt

baiknya seandainya aku mati sebelum menanggung beban cobaan yang

berat ini, dan menjadi barang yang tidak berharga, lagi dilupakan."

Lafa^ (i Uuit dengan nunfathah maupu' nun kasrah adalatr

bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab dengan makna yang sam4

seperti lafazh $ti Stlt dar_ j-;tri ;4j,t, dan dengan lata/r- manapun

seorang qari'iembacmLya,maka ia benar menurut kami'

Ibid
Lihat Ath-Thabari dalam At-Tarilh (l/353).

86t
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Mayoritas ahli qira'at H7ju, Madinah, Bashratr, dan sebagian

penduduk Kufah,870 membacanya dengan knsrah, sedangkan mayoritas

penduduk Kufah membacany a denrgar, fathah, sepefii perkataan seorang

penyair berikut ini:

ttr,>fr a;Li ob 
'.r.e 

y $ ...'^Lk *.,7r\t eALV
Jika lafazi $Jl dianggap sebagai benttrk mashdor dari O(.3r,

maka ini tepat, karena orang Arab biasa berkata $ 6€; iiij, seperti

perkataan sebagian mereka, :rLlll' et',:.! yeV q yygmaknanya

9&3J' net. Atau seperti perf<ataan a"aq Eft Sq'W. Atau seperti

ucapan seorang penyair berikut ini:

t1r| ,>v:]7t Eo\-i" ...lri;'g. ftlt J
"Perbuatan kcji di antara mereka telah menjadi biasa, dan sebagian

memandang perbuatan baik sebagai sesuatu yang haram.'872

Latazh tjr-i merupakan bentuk moful (obje$ dari perkataan

,*i!t tili, seakan-akan Maryam berkata "Aduhai, alangkah baiknya

seandainya aku adalah sebuatr benda yang dibuang, lalu ditinggalkan

dan dilupakan."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,rnikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23688. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Hafsh dan Hamzah membacanya denganfathah pada huruf nzn.
Para qurra yang lain membacanya dengan kasrah.
Lrhat At-Taisir Ji Qira'at As-iab'Oal. l2l), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(51220), dan Al Wafi fi Syarh Asysyathibiyah (hal. 260).
Bait ini karya Syanfara, dan t€rdapat dalam diwannya (hal. 36).
Bait ini tidak kami ketahui pelantrmnya, dan disebutkan oleh Al Farra dalam
Ma'ani Al Qur'mQll65).

87r
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha Al Khurasani

memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, *,j 15 irUt "Dan aht menjadi barang yang

tidak berarti, lagi ditupalcan," ia berkata, "Maksudnya adalah,

tidak tercipta dan tidak berwujud benda."873

23689. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang

ayaL *>i l5 L Ut"Dan aht meniadi bwang yang tidak

berorti, lagi dilupakan," ia berkata, "Maksudnya adalah tidak

diingat dan dilupak*.rr874

23690. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, '':'1)
t J t', -i"Don aht menjadi barang yang tidak berarti, lagi

alupotor," ia berkata, "Maksudnya adalatr sesuafu yang tidak

dikenal dan tidak diingat."875

23691. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman Allah, l24q! L \)"Dan aht meniadi

barang yang tidak berarti, lagr dilupakan," ia berkata,
..Maksudnya adalatr tidak diketatrui dan tidak dikenal siapa

uko.;:876

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bri (61479).

Al Mawardi dalam An-NukA wa al uytn QR64) dan As-Suyuthi dalart Ad-Durr

Al Mantsw (5/501), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Mundzir.

Al Mawardi dalam An-NukA wa Al uytm (31364,\ dan Ibnu Al Jauzi dalam zad AI
Masir (5t221). Lihat pula d.ro berilc$ ini.
aUarnazzaq dalam tafsir (ZASO, Ibnu Hatim dalam tafsir (7D404), dan Ibnu Al
Jata dalm tud Al Mas ir (5 D2l).

E7J
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23692. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far, dari Rabi bin Anas,

mengenai firman Atlall li-rrl5,iU) "Dan aht menjadi

barang yang tidak berarti, lag, dilupaknn," ia berkat4

"Maksudnya adalatr gugur atau lenyap."877

23693. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, *rr; 15 JrU-, "Dan aht
menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupaknn, " ia berkata,

"Maksudnya adalah tidak berwujud apa-apa di alam 6*oi.r:878

ooo

.#LG$5@ f; ,t=,i; i;'i it<i# a,w;ti
6$*"r43i3i*,,

"Mal<f, Jitril nwrymurya ilmi tilnpat ydrJg rendah,
'langanlahl<f,rrubqsedihlrairsestngulvnyaTuharurut

telah mmiadil<m alak x,mgai dibawalvrnt. Dan Sqanglah
fpzarn1glr,al Wrwrrlrrur"lna itul<e mahrnu, niscaya polwn itu ol<f,rt

mmgugwlcmr kruh lqtmfl ydrrg masak lepadmrnt' ."
(Qs. Iv{aryam [19]: 24-25)

rakrrir fiman Auah: $;,y,$; * i ;i $1(,; .y.tipi6
(Maha Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "langanlah

As-Suyuthi dalarn Ad-Dtrr Al Mantsw (5/501), ia menisbatkannya kepada Abd
bin Humai4 dan serta Abi Hatim dalam tafsfl namun kami tidak menemukannya
di sana.
Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir 6fnD.
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kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah meniadikan anah

sungai di bawahmu.")

Para ahli qiro'at berselisih pendapat tentang bacaan ayat

tersebut.

Mayoritas ahli q ir a' at l\judan kak membacanyasTe

W t lblci "Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah,"

dalam arti, maka Jibril memanggilnya dari hadapannya. Sebagian dari

mereka menakwilkan bahwa ia adalatr Jibril, dan sebagian lain

menakwilkan bahwa ia adalah Isa yang memanggil ibunya dari

bawatrnya setelah melatrirkannya.

Sebagian ahli qira'atKufah dan Bashratr membacanya ;,, dtsfi
qp.i dengan fathah pada huruf mim dan ta, yang artinya, lalu orang

yang di bawahnya memanggilnya. Orang yang di bawahnya adalah lsa.

Pendapat yang mengatakan bahwa yang memanggllnya adalah

malaika! menyebutkan sejumlatr riwayat berikut ini:

23694. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul

Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatr

mendengar Ibnu Abbas membaca V ,rlbi1i "Maka Jibril
menyerunya dari tempat yang rendah," Maksudnya adalatl

Malaikat Jibril.sso

23695. Abdullatr bin Ahmad bin Yunus menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abtsar memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Abu Bakar membacanya dengan fathah
pada hnnrf z im dm dal, sedangkan yang lain membacanya dengan kosrah.

Lihat At-Taisir fi Qira'd As-Sab' (hal. l2l) dn Al Wdfr fr $tth AsySlahibiah
(haI.260).
Ibnu Abi Hatim dalam tafstu QD404) dan Al Mawardi dalan AwNukat wa Al
Uw(3/3@).
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Hushain menceritakan kepada kami dad Amr bin Maimun Al
Audi, iaberkata "Yang memanggilnya adalah malaikat."88l

23696. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufian
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamatr, ia membac anya ffi b @ui."'
Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar adalah cf, uk* tetapi

demikian kata Ibnu Basysyar 6r'U.

23697. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari

Alqamatr, ia membac anyar4:2,3'U @6ri.T 
t

23698. Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami daxi bapaknya, dari Al A'masy,

dari Ibratrim, dari Alqamah, iamembacanya demikian.sso

23699. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai firman Allah, V ,, lb16 "Mako Jibril
menyerunya dari tempat yang rendah," ia berkat4

"Maksudnya adalah Jibril.'88s

88r As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantstr (5/501), ia menisbatkannya kepada Abd bin
Humaid.

6E2 fbnu Abi Hatim dalam taftir (1n4W),IbnuAthiyah dalanAt Mthtrar Al Wajiz
(4/l l), dan Al Qurthubi dalam tafsir (l l/93).

883 lbid
,ro lbid
E85 Sufian Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 184, Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al

Ilyun QR€A). dm Al Qurthubi dalam taftir (l l/93).



SurahMoryam

23700. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhalt riwayat yang sama.885

23701. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, U.tbil;
(S "Maka Jibrit menyerunya dori tempat yang rendah," ia

berkata, "Maksudnya adalah, lalu malaikat memanggilnya dari

bawah pohon kuma.:r87

23702. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman

Allah,(il V61V"Maka Jibril menyerunya dari tempat yang

rendah," ia berkata "Maksudnya adalah, Jibril lalu

memanggilnya dan berkata,' Janganlatr engkau bersedih'."888

23703. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, G,tQ1U1"'Maka Jibrit menyerunya

dari tempat yang rendah," ia berkat4 "Maksudnya adalah

malaikat."889

23704. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah

mendengar Abu Mu'a& memberitatrukan kepada kami, ia

berkata: Muammar memberitatrukan kepada kami dari

Qatadah, mengenai firman Allah, 'W ,lb;llt "Moko Jibril

886 lbid
8t7 Ibnu Abi Hatim dalarn tatsh (7D405\.
88t Al Mawardi dalan An-M*n wa Al Uyun Ql3il).tt' Abdurrazzaq dalam tafsir QR56).
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menyerunya dari tempat yang rendah," ia berkat4
"Maksudnya adalah, Jibril memanggilnya dari bawahnyu.:r8e0

23705. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allatr, G ,, 6;6 "Maka Jibril menyerunya dari tempat

yang rendah," ia berkata "Maksudnya adalatr, Jibril
memanggilnya dan Isa tidak berbicara sampai ketika Maryarn

mendatangi kaumnya. " 8e I

Pendapat yang mengatakan batrwa yang memanggilnya adalah

Is4 menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23706. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mengenai firman Allah, V tqpili, "Maka Jibrit
menyerunya dari tempat yang rendah," ia berkata

"Maksudnya adalah lsa bin Maryam."8e2

23707. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Amir menceritakan kepada karrri, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.8e3

23708. Muhammad bin Arrrr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

890

t9l
Su&an Ats-Tsauri dalarn tafsir (hd. 183).
Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7D404) serta As-Suyrthi dalan Ad-Durr Al
Mantsur (5/501), ia menisbatkannya ke,pada Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan
Ibnu Mardawaih.
SuSan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 183) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(7D404).
Ibid
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menceritakan kepada kami, AI Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.8ea

23709. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.8es

23710. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, dari Al Hasan, mengenai firman
Allah, G t 6i6 "Maka Jibrit menyerunya dari tempat
yang rendah," ia berkata, "Maksudnya adalatr anaknya."8e6

23711. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+M;ttrrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, ia
. berkata: Al Hasan berkata, "Maksudnya adalah anaknya."8e7

23712. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuranny4 dari Watrab bin Munabbih Al
Yamani, tentang ayat,(#, U.W;6, "Maka Jibril menyerunya

dari tempat yang rendah," ia berkat4 "Maksudnya adalah

Isa."898

23713. Abu Hamid Ahmad bin Mughirah Al Humshi menceritakan

kepadakg ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada

Mujahid dalam tafsir (hal. 455)
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2405).
AMurrazzaq dalam tafsir Q1356)
Tidak karni temukan atsr im di antara literatur yang kami miliki. Lihat pula
dst-otst sebehunnya.

t94

895

t96
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kami, ia berkata: Muhammad bin Muhajir menceritakan

kepada kami dari Tsabit bin Ajlan, dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman Allah, -# e lb:t6 "Maka Jibril
menyerunya dari tempat yang rendah," ia berkata,

"Maksudnya adalatr Isa. Tidakkatr engkau mendengar firman

Allah, )XL {tG6 'Malra Maryam menunjuk kepada

onalmya'." (Qs. Maryarn |91: 29)8e

23714. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, ($ U (c-i6 "Maka Jibrit
menyerultya dari tempat yang rendah," ia berkata,

"Maksudnya adalah Isa, ia memanggil ibunya seraya berkata,

'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah

menjadikan surgai mengalir di bawahmu'."e00

23715. Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepadaku dari

bapakny4 dari Rabi bin Anas, dari Abu Aliyatr Ar-Rayyahi,

dari Ubay bin Kab, ia berkata "Yang mengajaknya berbicara

adalah bayi yang ada di dalam kandungannya."eol

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling tepat

dalam hal ini adalah yang mengatakan bahwa yang memanggilnya

adalah lsa, putanya, karena kata kiasan yang menunjuk kepadanya

lebih dekat daripada kepada Jibril, dan mengembalikan kepada yang

lebih dekat adalatr lebih utama daripada kepada yang jauh. Allah
berfirman, C-; (k .t, J$6 're33 "Maka Maryam

mengandungnya, lalu ia menyisihknn diri dengan kandungannya itu ke

tempat yang jauh." Ia mengandung Isa, lalu ia pergi membawanya ke

Lihat Ibnu Katsir dalam lorft;tr (9D33,234).
Lihat Ibnu Katsir dalam t^fsir (9D34).
As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsu (515V2), ia menisbatkannya kepada Ibnu
Mundzir.

899
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tempat yang jauh dari keramaian. Kemudian dikatakan bahwa ia lalu

memanggilny4 yaitu Isa, karena dialah yang disinyalir dan yang

menjadi objek cerita. Juga dikarenakan alasan lain, yaitu firman Allah,

Ay;;Ce "Maka Maryam menunjuk kepada analotya." Maryam tidak

akan menunjuk kepadanya kecuali ia telah mengetahui sebelumnya

bahwa anak yang dilatrirkannya dapat berbicara dalam kondisinya

tersebut, yaitu ketika ia berkata kepadany4 -U,l*,5, J,* i;i<i
"Janganlah lamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah

menjadilran anak sungai di bawahmz." Serta sesuai dengan informasi

Allah ini, bahwa karena Isa berkata demikian kepada ibwrya maka

ibunya menunjuk kepadanya ketika ditanya oleh para kaumnya.

Jadi, seandainya yang mengucapkan perkataan itu adalah Jibril,

tentunya secara zhahir perlu diinformasikan bahwa Isa akan dapat

berbicara dan membela ibunya dihadapan para kaumnya, serta

memerintahkan Maryarn agar menunjuk kepada putranya jika kaumnya

bertanya kepadanya tentang kondisinya dan kondisi putranya.

Jika penakwilan yang tepat memang demikian, maka kedua

qira'at tersebut, yuttt kasrah ,;a dan fathah ar adalah benar. Dibaca

lrasrah maupun fathoh, yang dimaksud adalatr Isa. Jadi, penakwilan

ayat ini yaitu, maka bay yang dilahirkan memanggilnya dari bawatrnya

seraya berkata, "Janganlah engkau bersedih wahai ibunda,

sesungguhnya Tuhanmu telatr menjadikan sungai yang mengalir di

bawahmu." Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

23716. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman AUah Ta'ala, ,* SiW n$i6' "Mal(a

Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, 'Janganlah lamu

bersedih hati'." Maksudnya adalah, Maryarn berkata,

"Bagaimana aku tidak sedih? Engkau bersamaku sedangkan

aku tidak bersuami sehingga dapat tukatakan dari suami, juga
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bukan seorang budak sehingga dapat kukatakan dari tuanku.

Aku tidak punya alasan dihadapan orang-orang. Aduhai,

seandainya aku mati sebelum ini dan tidak berwujud lagi

dilupakan." Lalu berkatalah lsa kepadanya, "Aku yang akan

menggantikanmu bicara."9o2

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna lafazh'g--J,,

dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr sungai kecil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

23717. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Barra bin

Azib, mengenai firman Allah, E; 4i ,i': J; i
"Sesungguhnya Tuhanmu telah meniadikan anak sungai di
bantahmu," ia berkata" "Maksudnya adalatr anak sungai."9o3

23718. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata:

Aku mendengar Barra berkata tentang firman Allah, ,i: i;;
E; ,:/5 "sesungguhnya Tuhonmu telah menjadikan anak

sungai di bov,ahmu," ia berkata "Makzudnya adalatr anak

sungai."9m

23719. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr bin

Al Qurthubi dalam tafsir (11196).

SuSan Ats-Tsauri dalanr taBir (hal. 183, 184) dan Al Hakim dalan Al lulttsta&ak

Q1373), ia berkata "Shahih mentuut syarat Al Bulfiari dan Muslim, namun
keduanya tidak meriwayatkannya, serta telah disepakati oleh Adz-Dzahabi."
Ibid
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Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, -U *4;; J; i
"sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di

bawahmu," ia berkata, "Maksudnya adalah sungai Isa."eos

23720. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, (; ,l* ,$ ,b 'i "srrungguhnya Tuhanmu telah

menjadikan anak sungai di bmvahmu," ia berkata,

"Maksudnya adalah sungai yang mengalir di bawatr Maryam

ketika melahirkan Isa ia bemama Sariya."e06

23721. Abu Hushain menceritakan kepadaku, ia berkata: Abtsar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain menceritakan

kepada kami dari Amr bin Maimun Al Audi, mengenai firman

Allah, -U * ,i: i; ; "sesungguhnya Tuhanmu telah

menjadikan anak sungai di bau,ahmu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr sungai tempat minum."eO7

23722. Ya'qub dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hushain memberitahukan kepada kami dari Amr bin Maimun,

mengenai firman Allah, -U 4, 4;j J.* i"sesungguhnya

Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu," ia

berkata, "Maksudnya adalah anak sungai."eo8

23723. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

eor Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712405).
e06 Ibnu Katsir dalam tafsir (91234).ry As-suyrthi dalam Ad-Dttrr Al Mantstr (5/503).w lbid
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menceritakan kepada kami, Al juga menceritakan kepadaku, ia

berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, 4r ge.; G i
$; "srturggrhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai

di bawahmu," ia berkata" "Maksudnya adalah sungai di

Saryaniyah."e@

23724. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.

Ibnu Juraij berkata "Maksudnya adalah sungai yang ada di

sampingnya."glo

23725. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al
Hasan, mengenai firman Allall $; ,1, ,i: J; i
"Sesungguhnya Tularunu telah menjadikan anak sungai di
bawahmu," ia berkata "la mengalir." Humaid bin

AMurrahman lalu berkata "Lafazh €;-J,t maknanya adalatr

anak sungai.ell

23726. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Iyasy

menceritakan kepada karni dari Abu Hushain, dari Sa'id bin

Jubair, mengenai firman Allab -U 4i 4: J; i
"Sesungguhnya Tulnrunu telah menjadikan anak sungai di

Mujahid dalam tafsir @al. 454).
Ibnu Al lava dalan Zad Al Masir (5D22).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn Q1365) dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (51'222).
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bawahmu," ia berkat4 "Maksudnya adalatr anak sungai atau

sungai kecil, yang dalafir bahasa Nibtiyah disebut Sariya."el2

23727. Abu Hamid Al Humshi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami dari

Tsabit bin Ajlan, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id

bin Jubair tentang makna lafazh gi)t, ia lalu berkata,

"Stutgai."9l3

23728. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia
berkata "stmgai kecil."ela

23729. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibratrim,
' mengenai firman Allah, (; 4f 4;, .y*'i "sesungguhnya

Tulnnmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu," ia

- berkata "Maksudnya adalah anak sungai atau sungai kecil."el5

23730. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapalku

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubaith, dari

Adh-Dhatrhak, ia berkata, "Maksudnya adalah anak sungai

yang berada di Saryaniyat."et5

23731. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Aku pematr

mendengar Adh-Dhatrhak berkata mengenai firman Allah, 'i

er2 Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al (iym (3/365).,r, Ibid
era As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (5/503), ia menisbatkannya kepada Abd

binHumaid.
et5 lbid
er6 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al UWt (3/365, 366).
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6; 4g ,{, J,*"sesungguhnya Tuhanmu telah meniadipan

anak sungai di bawahm4" batrwa maksudnya adalah anak

sungai.9lT

23732. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, ,i'; i;;
-U ,lt; "sesungguhnya Tuhanmu telah meniadikan anak

sungai di bawahmu," ra berkata, "Pendudtrk Hijaz
menyebutnya anak sungai."el 8

23733. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xraz-zaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman Allah, (; ,y 4; ,y; i "sesungguhnya

Tuhanmu telah meniadikan anak sungai di bawahmtt," ia

berkata "Maksudnya adalah anak sungai."ele

23734. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujurannya, dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani, tentang ayat, (; * ,* S* i "sesungguhnya

Tulwnmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu," ia

berkata, *Maksudnya adalah air yang bening."e2o

23735. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dariAs-Suddi, -U *,i.; i;;

Ibid
Ibid
Abdurrazzaq dalam tafsir Q1356).
Ibnu Katsir dalam tafsir (9D34,235).

9l?

9lt
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"Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di
bawahmu," ia berkata, "Maksudnya adalah sungai."e2l

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa maksudnya adalatr Isa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

23736. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, mengenai firman

Allah, (; 4* ,St J,* i "sesungguhnya Tuhanmu telah

menjadikan anak sungai di bmtahmu," ia berkata,

"Maksudnya adalatr Isa itu *endiri.'e22

23737. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ola, 6; 4i ,*: J; i
"Sesungguhnya Tulwnmu telah menjadikan anak sungai di
bawahmu," iaberkata, "Maksudnya adalah Isa itu sendiri.

Dikatakan, "Apakah yang lebih menyenangkan darinya?"

Dikatakan pul4 "Orang-orang yang mengatakan batrwa yang

dimaksud adalah sungai, tidaklah benar, karena seandainya ia

adalah sungai, niscaya berada di sampingny4 bukan di

bawahnya."923

y2l

vxt
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (912405), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn
(31365), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 6n22), ia mengatakan bahwa

Ibnu Al Anbari berkata: Al Hasan menarik pendapat ini dan kembali ke pendapat
yang pertama 

-yaitu 
sungai- karena jika ia menjadi sifrt bagi Isq maka disebut

anat s"ri atan iqwt,,p"dahal or.trg arat ju. g sekali berkata, 'J# '!'J;e U!)
daripada berkata )qJ )4..i.
Ibnu Abi Hatim dalam tafi;tr (9D405) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

61222).
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Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang benar dalam

hat ini adalah yang mengatakan batrwa ia adalah anak sungai, karena

Allah telah memberitahukan kepadanya bahwa Dia telah memberikan

air kepadanya. Allah juga berfirman kepadany4 it3i U,,#L'c$jq, $, 45; frS "Dan goyanglah pangkal pohon-hrma itu ke

arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurlan buah htrma yang

masak kepadamu." Artiny4 goyanglah pangkal pohon kurma itu
kepadamu, niscaya ia akan menggugurkan buah kurma yang masak

kepadamu, lalu makanlah ia dan minumlah dari air ini dan

bergembiralatr dengan anaknru ini.

Lafazh €rJt dikenal oleh orang Arab dengan makna sungai

kecil.e2a Seperti perkataan Labid dalam syairnya berikut ini:

,r'6# t:43i;;; ...v!b)6/t e,i 6i
TaIrwiI fiman Allah: i,3i U, etLu$5 @an goyanglah

panghalpohon hamuitu)

Disebutkan bahwa pangkal pohon kurma ini adalah kering, dan

Allah memerintatrkannya agar menggerak-gerakkannya, dan waktu itu
adalahmusim dingin.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

Ibnu Manzhur dalam Lisan At Arab menyebutkan bahwa lafazh igj)t adalatr

sungai.
Ada yang berkata "Anak sungai."
Ada yang berkat4 "Sungai kecil."
Bentuk jamaknya adlaah ot-;;i -n;rl. Diriwayatkan batrwa Ibnu Abbas berkata,
*Yaitu anak sungai." Al Hasan U"ffutA 'Demi Allalr, yang dimaksud dengannya
adalah Isa, bahwa ia laki-laki yarg swi." Lalu ia dt ryc "Siapakah orang Arab
yang menyebut sungai dengan sarf?" lapun menarik pendapatrya dan mengikuti
pendapat tersebut . Lihat Zisot Al Arab (entri: g.,p (141380).

Bait ini terdapat dalam Diwan Labid (b^1.170) dan disebutkan oleh Abu Ubaidatr
dalan Majaz Al Qur'an (75), Ibnu Athiyah dalam Al Muhrro Al Wajiz (4lll)m
serta Al Qrrthubi dalam tafsir (lll94).
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23738. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, itsi W, 4L C$5 "Oo,
goyanglah pangkal pohon kurma itu," ia berkata, "Maksudnya
adalah, gerak-gerakkanl uy, i*t$26

23739. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapalku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

- Allab itSi U- qLcit "Dan govanglah pangtral pohon

kurma ifit," iaberkatq "Ia adalatr pangkal pohon kurma kering,

lalu Allatt memerintahkan Maryam agar menggerak-

gerakkannya, hingga akhimya berguguranlah buah kurma

yang matan g kepadanya."eT

23740. Ibnu Humaid menceritakan kepada lorni, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah

mendengar Abu Nutraik berkata, "Ia adalah pohon kurma yang

kering."928

23741. Muhammad bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata:

Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdushshamad bin Ma'qil, anak saudara Wahab bin

Mwrabbih, menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernah

mendengar Wahab bin Mr:nabbih berkata tentang firman

Allah, {3i W, -L-"ij "Dan goyanglah pangkat pohon

htrtna itu,u ia berkata, "Setelah menggerak-gerakkannya,

vts Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (72405).e' LihatAth-Thabari Mlam At-Tarikh Qt24).vB Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir $f220).

t
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akhimya buah kurma yang matang saling berguguran, padahal

saat itu musim dingin."e2e

23742. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami daxi As-Suddi, tentang ayat, iii
.,.-. a -a ---';3i W,-L"Dan goyanglah panglcal pohon hrma itu," ia

berkata, "Ia adalatr pangkal pohon yang terpotong, lalu ia
menggerak-gerakkannya, dan temyata ia kurma. Dialirkan
juga untuknya sebuatr sungai dalam mihrab, lalu

berguguranlatr buah kurma yang matang, maka Allah

berfirman, 'Jadi makan dan minumlah serta bergembiralah

dengan anaknru ir',i :.r:930

Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalah, dan

gerakkanlatr kurma kepadamu. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23743. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mujahid berkata

tentang firman Allah, itSi ry*,#LG$5 "Dan goyanglah

pangkol pohon hrma itu," ia berkata "Maksudnya adalalt

kurma."93l

23744. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Isa bin Maimun, dari Mujatrid,

mengenai firman Allah, i,3i ry*,r)Lc,j"Dan goyanglah

Ath-Thabari dalam At-Toilh QnD.
rbid(2124).
As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mottsur (5 I 504.).

v29
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pangkol pohon latrma itu," ia berkata, "Maksudnya adlaatr

ajwah."932

23745. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain
memberitatrukan kepada kami dari Amr bin Maimwr, bahwa ia
membaca firman Allall, ir3i *;^Lajj,,Dan goyanglah
pangkal pohon htrma itu" la berkata: Amr berkat4 "Tidak
ada sesuatu yang lebih bemranfaat bagi wanita yang sedang

melatrirkan selain kurma masak dan kurma muda."e33

Masuknya huruf ba' pada firman-Nya, 'illj,i U, qL -6$t
"Dan goyanglah pangknl pohon htrma itu," adalah seperti halnya

berkata W, 'ettT: Uli 'gi"b yakni ,'aku menikahkanmu dengan

fulanalr". Juga seperti firman AllalL ,*1U lX uYang menghasilkan
minyak" (Qs Al Mu'minuun l23l: 20) yang maksudnya adalah t-!J
iPfur.

Alasan orang Arab melakukan demikian yaitu karena kata kerja
bisa dikiaskan dengan huruf Da, misalnya jika Anda ingin mengkiaskan
perkataan Anda t:* U* maka cukup berkata q'r>ki. Demikian juga
pada selunrh kata kerja yang lain. Jadi, huruf 

'6a 
bisa keluar masuk

dalam kata kerja yang keluar masuknya huruf tersebut memiliki malcna

tertentu.

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah zlt it i* 4l
€:pt. Seandainya para atrli tafsir menakwilkannya demikian ,r-;-:$i
' , f46i ad* *i *J' Lt ,Pniscaya ia benar,e34 "u** utu
tidak menemukan seorang pun yang menafsirkannya demikian. Di

%' Ibid%' tbta6/sos1.s Abu Ubaidah mengatakan batrwa huruf Da disini adalah huruf tambahan.
Ia (Abu Ubaidatr) mengatakan eAU i:f: ,HU'1H yang maknanya g[
'e?t, &lam Maj az Al @r' on @5\
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antara bnkti keluar masuknya huruf ba sec,ara sama adalah perkataan

penyair berikut ini :

s3s,st4$rr 
a?\ bf , ...i:.,:t* ,'ilt - iq )t

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang bacaan ayat:
,. - -! 936har r0.

Mayoritas ahli qira'atMadinah, Bashrah, dan Kufah membaca

lafbzh -uit-s dengan tasydid pada huruf sin, dalam arti Joitii, dan

maknanya menurut penalorilan ini adatah yG Y, L;e., #\ qn
V&'*it'r,a'.

Sebagian ahli qira'at Kufah membacanya A* tanpa tasydid

pada huruf sin, namun maknanya srlma dengan yang membaca

menggunakan tasydid.

Diriwayatkan dari Al Barra bin Azib, batrwa ia membacanya
giui d".rgan hurufya dar tasydidpada hunrf sln.

23746. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Abu

Ishaq, ia berkata: Aku pernatr mendengar Al Barra bin Azib

membacanya demikian, dan ia seakan-akan menakwilkan

maknanya V V"'et)t isrlt srlr;-:W, yn {lqlt.

Ibnu Manztl.u dalam Lisan Al Arab (entri: a*) (42l9l), dan ia menisbatkannya

kepada seseorang dari bani Abdul Qais, ia menyebutkan pendapat Abu Ubaidah
yang mengatakan bahwa ySng melantmkan bait ini adalah Al Ahwal Al Yasykuri.
Hafsh membacanya ry, sedangkan Hamzah membacanya denganfathahpada
hnnrf 14 dan yang lain membacanya denganfathah pada hruuf ta dan srn ber-

tasydid.
Harnmad bin Syu'aib At-Tamimi membacanya denganfathah pada hurufya dan

sin ber+asydid. Lhat Hujjah Al Qira'ot (hal. 442, 443) d& Majaz Al Qur'an
Qt5).

t
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Diriwayatkan dari Abu Nuhaik batrwa ia membacanya dengan

dhammahpada huruf ta dutmenghilangkan huruf alife3T

23747. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Mukmin menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku pernatr

mendengar Abu Nuhaik membacanya demikian.e3s

Abu Nuhaik seakan-akan menakwilkan lilXr'lrk,S

V6,Y
Abu Ja'far berkata: Menurutku, ymg benar adalah

mengatakan bahwa ketiga qira'at tersebut saling berdekatan maknanya.
Para ahli qira'at telatr membaca qira'at-qira'at tersebut, sehingga

qira'at manapun yang dibaca oleh seorang qari', ia adalah benar,

karena pangkal pohon jika menggugurkan kurma, sedangkan ia tetap

tegak tidak terpotong, berarti pohon kurma telatr menggugurkan kurma
dan jika pohon ktrma telah menggugurkan kurma maka pohon kurma
telah " menggugurkan keselunrhanny4 pangkalnya dan selain
pangkalnya. Adapun pangkal pohon kurma yang Maryam diperintahkan
untuk menggerak-gerakkannya, tidak seorang pun menyebutkan bahwa
ia terpotong selain As-Suddi, ia mengaku bahwa pangkal pohon kurma
tersebut kembali tegak dengan goyangan Maryarn atasnya. Dengan

demikian, benarlah perkataan kami.

Ta}wil firman Allah: t$ |Y""g masak)

Maknanya adalah rfi,yarrgasalnya berbentuk maful diubah

mer$adifa'il.

Ini adatah qira'd Abu Haiwah dan Masnrq. Lihat Abu Halyan dalam tafsir
QD55) dn Ma'uri Al Qtr'ot Qll66), serta Ibnu Katsir dalam taftir (9236).
Ibid

9it7
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Latazh ulir artinya sesuatu yang diambil dalam kondisi

matang, dan setiap buah-bualran yang diambil atau dipindah dari

tempatnya dalam kondisi matang disebut fit. Seperti perkataan anak

saudari Judzaimah dalam syaimyaberikut ini,

"n4, jti\;- lrf rf ...y.i:'YiisrL t.ti

ooo

' Mal<f, mal(an, mirnun dmr b u sanmrg lwtilnh l<nnw. J iha
l<mw melilwt seofimg marusia, miknkntalcmrlah,

'sesr.rngguhny a alu tclahbmadzar bupnsa untl.tk Tuhan
Y arrg Mtaha P ernrah mal<f, dlu fidak al<arJ bfricara

dengan seor(mg marusia W padf,htri ini'."
(Qs. lvlarram ll9h 261

Takwil firman Allah: "G 
"f; 

,t;lt; & grto*o makan,

minum dan bersenang hatilah kamu)

Allah berfirman: Oleh karena itu, makanlah dari kurma yang

berguguran atasmu, minumlah daxi air sungai yang mengalir di

bawahmr1 jangan takut lapar dan dahaga, bergembiralah dengan

kelatriran anakmrl dan janganlatr engkau bersedih.

e3e Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab lentri: ii) (]f07) dan dilantunkan olehnya
di hadapan Ali bin Abi Thalib ketika memasuki baitul mal.
Bait ini disebutkan dalam kisah Ibnu Mas'ud. Lihat Al Haitsami dalan Majma'
Az-Zawa'id (9D89) dan Ibnu Abi Syaibah dalam lulushannaf (6/458), cet.

Maktabah Ar-R*y4 Riyadh.

t olz t ,'
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Latazhtft manshub sebagarsifat dari kata csj's,dan maknanya
adalah !{tr |tlp til).Kemudian kata kerja dari';,jlr dipindatr ke
perempuan pemilik ;riJr "matd' dan dibaca manshub.Ini seperti firman
Allah pada surah An-Nisaa' ayat 4,64 *i &'F * a$ "Kemudian
jilra merelra menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu
dengan senang hati." Maksudnya adalah '&';r:-rtt UG irf Juga seperti

firman Allah pada surah Huud ayat ll, 62l i, 'o\5 
"'Dta tnerasa

susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan merela." Juga

seperti firman-Ny "* 0: 4b htlidan maknanya adalah ,* WU-

LtA, '*Lt V*re tata te4a dipindah kepada kata 3i;nt, menurut
pendapat yang membacanya dengan huruf ya. Sedangkan menurut
pendapat yang membacanya dengan huruf /a, maknanya adalatr iir:;
F *O,teliil. Kemudian kata kerjanya dipindah kepada a.iilr.

Terjadi perbedaan bacaan di antara para ahli qira'at padalafazh

c9js'

Para ahli qira'ot Madinafr membacanya Ajj dengan fathah
pada huruf ga/ mengikuti batrasa Quraisy, seperti yang diceritakan
kepadakq dan inilah bacaan yang umum dipakai.

Penduduk Najed membacanya dengan kasrah pada hwuf qaf,

Namun yang tepat menurut kami adalah qira'at yang mengikuti bahasa

Quraisy, yaitu dengan fathahpada hunrf qof.e40

rarcwil firy"T nrhj Ct iii'e!;e$C ";;,#6 &1
*t ;;:i'j,A |f' (.; g$, 1;xiLdl M*; ma kai, min um dan

bersenang hatilah kamu. Jika hamu melihat seorang manusia, maka

katahanlah, "Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk
Tuhan Yang Maha Pemurah, mtha ahu fidak akan berbicara dengan

seorang manusia pun pada hari inl")

s Abu Halyan dalam tafsir (71256).
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Artinya, jika ada orang yang mengajakmu berbicara atau
mempertanyakan tentang kelatriran anakmrq maka katakanlatr bahwa
sesungguhnya aku sedang bemadzar kepada Allah untuk tutup mulut
dan tidak berbicara kepada siapa pun.

Demikianlatr penafsiran lafazh ti3r, seperti disebutkan dalam
riwayat-riwayat berikut ini:

23748. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari
bapaknya ia berkata: Aku pemah mendengar Anas bin Malik
berkata tentang ayat, $ #.tli Oy,,Sesungguhnya aht
telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha pemurah,,,

ia berkata, "Maknanya adalah, diam atau futup mulut.,,eal

23749. zakariabin Yatrya bin Abu zardahmenceritakan kepadaku, ia
berkata: Hajiaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Juraij memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Mughirah bin
Utsman memberitahukan kepadaku, ia berkata: Aku pemah
mendengar Anas bin Matik berkata tentang ayx, ;fi:)jri j:
li* "sesungguhnya aht telah bernadzm berpuasa untuk
Tuhan Yang Maha Pemurah," ia berkata, malaranya adalah,
diam atau tutup mulut."q2

23750. Muhammad bin SaU menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapaklcu menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, G {$Lri AL"sesungguhnya aht telah bernadzar

e4t 
lb,nu Abi Hatim dalam tafsb QD4M).*' Ibid
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berpuasa untuk Tuhan Yang Malw Pemurah," ia berkata,

"Maknanya adalah, diam ataufutup mulut."ea3

23751. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, ia berkata:

Aku pernah mendengar Anas membae.a ayat, #;\. Lr:n ay
li; "sestmgguhnya aht telah bernadzar birpuasa untuk
Tulwn Yang Maha Pemurah." Maksudnya adalah, aku
bemadzar kepada Tuhan untuk puasa dan tidak bicara.eaa

23752. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatnrkan kepada karni, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allah, W 6tr).L21i ,ly,,srsungguhnya aht
telah bernadzar berpuasa untukTuhan Yang Maha Pemurah,"
ia berkat4 "Maksudnya adalah, ia puasa dari makan, minum,
dan bicara."94S

23753. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pernatr
' mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan

kepada kami, ia berkata: Aku pematr mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang firman /Jllah,tT;; *i\. !r3 Ay
"Sesungguhnya aht telah bernadzar berpruasa untuk Tuhan
Yang Maha Pemtrah," ia berkata 'Maksudnya adalah diam

. tidak 6i"m.:rea6

23754. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'alo, (,;6;)-Lrli 
4y"Sesungguhnya

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31367) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir(51225).
Ibid
Ab&rramq dalam tafsir (2/3 5 8).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyn Q1367).

%3
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aht telah bernadzo berpuasa wttuk Tuhan Yang Mala

Pemnrah," ia berkata" "Termasuk tradisi bani Ismil bahwa

barangsiapa sedang berijtihad, maka ia berpuasa menahan

bicara seperti ia berpuasa menahan makan, kecuali dzikir

kepada Allatl, maka Allah memerintalrkan ia demikian. Lalu

berkatalatr Maryam, 'sesungguhnya aku sedang berpuasa dari

bicara seperti berpuasa dari makan, kecuali dzikir kepada

Allah'. Olwh karena itu" ketika mereka mengajaknya bicara,

Maryam menunjuk kepada Isa putranya, maka berkatalatt

mereka, 'Bagaimana mungkin kami mengajak bicara seorang

bayr yang masih dalam buaian?' ,Ft:$t'ryt;;ti"6 OLi6
q 'Berpata Isa, "sesunggutmya alat ini hamba Allah, Dia

memberiht Al Kitab (Iniil) dan Dia menjadilgt aht seorang

nabi".' Hingga firman-Nyq ,sii ,li 3;rt'$ ,fu -Ai
@ 'o;;:- o 'Itulah Isa putra Mryam, yang mengatalan

perkataan yang benar, yang mereka berbontah-bantalnn

tentang kebenarumln'. " (Qs. Maryarn [ 1 9] : 30-34)ea7

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang sebab Maryarn

diperintahkan puasa menahan bicara

sebagian berpendapat batrwa Allah memerintahkannya

demikian karena Maryam tidak punya dalih nyata dihadapan orang-

orang, karena ia masih perawan tetapi datang dengan membawa anak.

Oleh karena rtq ia diperintahkan tidak bicara, dan yang bicara adalatl

anaknya tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berih$ ini:

23755. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mush,ab bin Al Mqdam menceritakan kepada kami,

*' Ibid

I
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ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ishaq menceritakan kepada kami dari Haritsah, ia berkata:

Suatu ketika aku berada di sisi Ibnu Mas'ud, lalu ada dua orang
datang, yang satu mengucapkan salam dan yang lain tidak,
maka ia berkat4 "Ada apa denganmu?" Orang-orang itu lalu
menjawab, "Ia bersumpah tidak mau bicara dengan siapa pun

hari ini." Abdullatr lalu berkata, *Bicaralah dan ucapkanlatr
salam kepada metreka" Sesungguhnya wanita itu mengerti
batrwa tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa ia
mengandrmg tanpa suami, dan yang dimaksud dengan wanita
tersebut adalah Maryam%8.

23756. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Ketika Isa berkata kepada ibunya agar jangan bersedih,

berkatalah ibuny4 "Bagaimana aku tidak bersedih sedangkan

engkau bersamakq padatra; aku tidak bersuami, juga bukan
seorang budak? Apa alasanku dihadapan orang-orang? Aduhai
seandainya aku mati sebelum ini dan dilupakan." Isa lalu
berkata kepadany.a, crflku yang akan bicara mewakilimu.' eli
*t ;;)i'g :fi (fr ;ij- L:i oye* fi;;i iri;
"Jika komu melihat seorang manusia, makn Katakonlah,
'Sesungguhnya aht telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan

Yang Maha Pemtrah, maka afu tidak akan berbicara dengan
seorang manusia 1run pada hari ini'. " (Qs. Maryarn 119):26)

Ia berkata, "Semua ini adatah perkataan Isa kepada ibunya.,'eae

23757. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72a06).
Al Mawardi d^lam Ar?Nukd wa Al UWr QR68),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5/22), dm Ibnu Katsir dalam tafrtu OD37).

xt
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tidak diragukan kejujurannya, dari Wahab bin Munabbih Al.

Y-amani, te_ntan-g-aypt, ft-i;:Sy a:X ay;j; Ct;;.$ rT; ey(;t ;S'i4 :fi
-Jtrt (Jtjl4\iu;vy

'41 tfi 'tA :6 V; "J{ti1a^u metihat seorans

manusia, maka katakuilah, 'Sesungguhnya aht telah

bernodzar berptosa tmtuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka

alat tidak akan berbicara dengan seorang mamtsia ptn pada

Itfii ini'." la berkata, "Sesungguhnya aku yang akan

mewakilimu bicara."9so

Sebagian atrli tafsir berpendapat batrwa ini merupakan bukti

kebenaran Maryam dan anaknya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat-

riwayat berilut ini:

23758. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada lomi, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, C;i ,t'[i;t:i Sy"Sesungguhnya
aht telah berutdzs berpuasa tmtuk Tuhan Yang Maha

Pemurah," ia berkata "Pada sebagian qira'at ia dibaca 61"

dan ini disebabkan Anda tidak ingin bertemu seorang

perempuan bodoh yang berkata, 'Aku bernadzar seperti

Maryarn tidak bicara sehari semalam'. Akan tetapi hal itu
terjadi atas Maryam dan anaknya untuk menjadi bukti

kebenaran daxi Allah, dan tidak dibenarkan bagi seorang pun

untuk bemadzar tidak bicara sehari semalam."esl

23759. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allall Lti AL

Al Mawardi d^lam Aramka wa Al Uytttt (3/368) dan Ibnu Katsir dalam taftir
OTBD.
AMurrazaq dalam tafsir (?358).
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(*d;Xl."Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk
Tultan Yang Maha Pemttroh,,, ia berkata, .,pada bacaan
pertama ia dibaca tl..ir, karena sesungguhnya ia adalatr bukti
kebenaran yang diberikan Allah kepada Maryarn dan
anaknya."9s2

sebagian atrli tafsir berpendapat batrwa Maryarn pada hari itu
memang sedang berpuasa dan orang yang puasa pada masa itu
menahan did dari makan, minum, dan bicar4 maka diperbolehkan bagr
Maryarn untuk tidak bicara pada hari itu.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

23760. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat,T;es
*t ;;:i'i$,fi G arst L;x a,,r# c,Ai ;',,,rii,
kamu meliltat seorang manusia, maka katalranlah,
'Sesungguhnya alru telah bernadzar berpuasa untuk Tuhon
Yang Maha Pemurah, maka afu tidak akan berbicara dengan
seorang manusia pun pada hoi ini'... Ia berkata, "Orang yang
puasa pada masa itu tidak bicara sampai sore, maka dikatakan

, 
,Jangan lebih dari i1o:.,:e53

ooo

@ gj q",*';';;i'tlc ii; ti1;, -*. ;6
"Malra lvlary an menrbaw a 6wk iat kep adf, tcrrunvry a

ilengan * Ka,umryabql<ata, ,HaiMaryam,

Ath-Thabari dal^m l1-7q,ip1, (?123 Z4).
Ibid
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seflrrgilhny okfirJtt telah rnlrelalrai<mt sesurtttt yarrtg omat
rrwnslw'.' (Qs. L'Iar'ram IL9lz 271

Tatrwil lirman Allah: "'A;t?} +i6 (Makl Maryam

mctnbawa anak itu kcpada kaunrym dengan nenggendongnya)

Allah berfirman: Ketika Isa mengatakan demikian kepada

ibunya, Maryam pun menjadi tenang dan pasrah kepada AllalL lalu ia

membawanya kepada kaumnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23761. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragulen kejujurannya, dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani, ia berkata "Maryam lupa dengan kesedihan dan

ketakutannya setelah malaikat memberitatrukan bahwa ia akan

metahirkan Isa, hingga ketika Isa mengatakan kepadanya dan

menunjukkan bukti kebenaran janji Allall ia pun

menggendonglya kemudian membawanya kepada

kaumnya."954

As-Suddi mengatakan seperti berikut ini:

23762. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata' "Ketika

Maryarn melahirkan Isa" pergilah syetan memberitalnrkan bani

Israil bahwa Maryam telah melatrirkan anak, maka mereka pun

mengamtrk dan memangglnya, hirgga datanglah Maryam

membawa anaknya kepada mereka'ess

e54 Tidak kami temulon atsar inidi antara literatur yang kami miliki.
e55 Lihat Ath-Thabari dalam lr-Toikh QD3,24)-
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Takwit fiman AIIah: e-jq*r;f#$G lxou^oyo
berkata, "Hai Maryam" sesungguhnya kamu telah melakukan

sesuatu yang amot munghar.')

Allah menceritakan: Ketika mereka melihat Maryarn membawa

anak yang dilahirkannya, berkatalah mereka kepadany4 "Wahai

Maryam, sungguh engkau telatr melakukan sesuatu yang aneh dan

membuat perkara yang agung."

Dan, setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan baik

dan sempurna ia dianggap agung, seperti perkatarin seorang penyair

dalam syairnya berilut ini:
ssa(-111 i,uf .si iVlx;,$vli

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23763. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
'- Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kad, At Harits menceritakan kepadaku"

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujatri4 firman Allah, l$ "Amat

mungkar," ia berkata, "Maksudnya adalah yong hebo[r."es7

237&. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.ets

Lihat Al Farra dalam Ma'oni Al Qtr'ot(21167).
Ibnu Manz,hw menyebutlon dari Al Farrq bahwa ia adalah bait syair Zararah bin
Sha'b ketika berbicara kepada Amiriyah.
Mujahid dalam tafsir (hal. 455) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD407).
Ibid
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23765. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL mengenai firman Allah, tI; "Amat
mungku," ia berkata, "Makzudnya adalah yang heboli"e5e

23766. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada l<ami dari As-Suddi, tentang ayat, 6j
"Atnat mungkar," ia be*ata, "Maksudnya adalah yutg
heboh."960

23767. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kalni dari Ibnu Ishaq, dari oftmg yang

tidak diragulcan kejujuranny4 dari Wahab bin Munabbih Al
Yamani, ia berkata "Ketika mereka melihat Maryarn dan bayi

yang digendongryq mereka pun berkata, 'Wahai Maryam,

sungguh engkau tetah berbuat keji'.-e5l

ooo

@ (, 4A agY; r*V t5 i,K; {uF Ai-
"Hai saildora puenptan Hantn, ay alvrru sel<ali-lcali

hilmioh seonmg yang idhat dnrJ ibww sekali-lcnlikicanlah
seonmgpeshra-" (Qs. Maryam [19]: 28)

Talrwit fiman Atlah: 'ti; Ak- (Hai saudara perempuan

Honn)

As-Suyuthi crilam Ad-turr Al Motsur (5/507), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5D26), dan Al Mawardi dalamAn-Nukawa Al Uywt (3.368).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uym (3/368).
Tidak kami temukan atss iar di antara literatur yang kami miliki.
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Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang sebab perkataan ini
ditujukan kepada Maryam, dan siapa yang dimaksud dengan Harun
yang tersebut di sini, yang menjadi saudara Maryarn.

' Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa perkataan ini ditujukan
kepada Maryam, karena dinisbatkan kepada orang yang shalih, karena

orang yang shalih di antara mereka dinamai Harun, namun bukan
Harun saudara Musa.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

23768. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allah, itt$ -!U-"Hai saudora perempuon

Harun," ia berkata" "Ada seoftutg yang shalih pada masa bani
Israil namanya Harun, maka mereka menyamakan Maryam
denganny4 dan berkata, 'Wahai wanita yang shalihatr seperti
Frarunr.1962

23769. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lomi dari Qatadah, mengenai firman Allah, Ai-
'oiS "Hoi saudara perempuan Harun," ia berkat4 "saudara

perempuan Harun itu berasal dari keluarga yang dikenal shalih
dan bukan dari keluarga yang rusak. Di antara mereka ada

oftutg-orang yang dikenal shalih dan memberikan keturunan
yang shalih, dan ada pula orang-orang yang dikenal rusak dan

merrberikan ketunman yang rusak, sedangkan Hartrn adalah

sosok orang shalih yang sangat dicintai oleh keluarganyq dan

ia btrkan Hanm saudara Musa tapi Hanur yang lain."

ry Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (5t227).
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Qatadatr berkata, "Diceritakan kepada karrri bahwa ketika

meninggal, jenazahnya dilepas oleh empat puluh ribu orang,

semuanya bemama Harun dari bani Israil.'%3

23770. Ya'qub menceritakan kepadahg ia berkata: Ibnu Aliyah
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Shadaqah, dari

Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku diberitahu batrwa Ka'b

berkata tentang firman Allall iDF .!U- "Hai saudara

Wremptutn Hffiun." Ia berkat4 "Ifu bukan Harun saudara

Musa."

Kab berkata "Lalu berkatalah Aisyatr kepadanya, 'Kamu
dusta'. Ia menjawab, 'Wahai Ummul Mukminin, jika Nabi

SAW mengatakan demikian maka belidu adalah orang yang

pding tatnr, dan jika tidalq maka aktr menemtrkan jarak antara

keduanya adatah enam rafus tahun'. Aisyah pun terdiam."e64

23771. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, lu$ *JiU- "Hai saudara

peremryan Htrun," ia berkata "Itu (Harun) adatah nama yang

kebefulan sam4 karena jarak antara Harun Musa dengan

Hartrn Maryarn sangatlah jauh."e65

23772. Abu Kuraib, Ibnu Al Mutsanna" Sufuan, Ibnu Waki, dan Abu

Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin

Idris Al Audi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar bapakku menyebutkan dari Simak bin Harb, dari

Alqamatr bin Wa'il, dari Mughirah bin Syu'batr, ia berkata:

Rasulullah SAW mengutuslar ke penduduk Najran, lalu

w lbidry Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ultrut (3/368) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhmar Al Wajiz (41 13, l4).

e65 Ibnu Athiyatr dalan Al ltlulwrt Al Waiiz $ll3).
-ij



SurahMaryant

mereka berkata kepadaku, "Bukankah kalian membaca firman

Allah, '"tF eLk- 'Hai saudara perempuan Harun'. Aktt
berkata" 'Iya benar, dan kalian telatr mengetahui berapa tahun
jarak antara Musa dengan Isa'. Aku lalu kembali kepada

Rasulullah SAW untuk menceritakan perihal tersebut maka

beliau bersabdali$ 'adii/lt'"a1!/iro;;l-,-i'g W WPi lt
'Tidakluh engkau katakan kepada mereka bahwa merela
(bani Israil) memberi nama dengan nama-nama para nabi

merela dan orang-orang shatih sebelum mereka'."e66

23773. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: AI
Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Alqamah

bin Wa'il, dari Mughiratr bin Syu'batr, ia berkata: Rasulullah

SAW mengutusku ke penduduk Najran untuk suatu keperluan,

lalu mereka berkata kepadaku, "Bukankah Nabimu mengaku

bahwa Harun saudara Maryam adalah saudara Musa?" Aku
pun tidak bisa menjawab hingga aku kembali kepada

Rasulullah SAW, lalu aku ceritakan hal itu kepada beliau.

Beliau SAw lalu bersab d4 '# tl6 ,i a;'1. it4 ,j'g 'ifll
"Sesungguhnya merela memberi nama (kepada keturunan

mereka) dengan noma-nomo orang-orang sebelum

mereka.'867

Sebagian mereka berpendapat batrwa maksudnya adalah Hanrn

saudara Musa dan Maryam dinisbatkan kepadanya karena ia berasal

dari keturunannya. Seperti dikatakan kepada At-Tamimi, "Wahai

saudara Tamim." Atau kepada Al Mudhari, "'Wahai saudara Mudhar."

Muslim dalarn Shahih, pembahasan tentang adab (9) dengan sedikit perbedaan
redaksi, At-Tirmidzi dalam Tafiir Qur'm (3155), dan Ahmad dalam Musnad

Qn44).
Yaiot. aso yang sama dengan yang sebelumnya, namun dari jalur lain dari Simak
bin I{arb detgan soud yang sama hingga Rasulullah SAW.
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Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat

berilut ini:

23774. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, Gntang ayat, LAi-
'oi$"Hal saudora perempuan Htrun" ia berkata, "Maryam

berasal dari keturunan Harun Musa dan ini sama seperti

Anda, 'Watni saudara btni fulan'."e68

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah salah seorang

dari mereka yang dikenal paling fasik, lalu Maryam dinisbatkan

kepadanya.e6e

Abu Ja'far berkata: Menurut kami yang paling benar adalatl

pendapat yang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah SAW seperti yang

kami sebutkan tadi, yang dinisbatkan kepada seorang laki-laki dari

mereka yang bemama Hanm.

rarwil frman Allah: 6.,44 J(Cj ,rU E5 i'fC
(Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang iahat dan ibumu sekali-

kali bukanlah seorang pezina)

Artinya adalalt, bapakmu bukanlah seorang yang nakal, dan

ibumu juga bukan seorang wanita pezina. Sebagaimana disebutkan

dalam riwayat berikut ini:

23775. Musa bin Harun menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 115

Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uym Q1369),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (5D27), dan Ath-Thabari dalam At-Tril;h QD4).
Lihat pendapat Wallab bin Munabbih ini dalam Zad Al Masir (5D27), dari Sa'id

bin Jubair pada Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD407), dan Al Mawardi detan An-

MlratwaAl Uwn(31369).
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5. grt et: " Dan ibumu s ekali-kali bukanlah s eor ang pe zina, "

ia berkata "Artinya adalah, ibumu bukanlah seorang wanita
pezirralg70

Allah tidak menggunakan lafazh{i.i untuk mengganti lafazhU.,
karena lata^tersebut telah menjadi indiksi khusus bagi kaum waniia,

sepeni halnya Lafa/r- jbtr; dfiOl,i, a*, sebagian mereka menyamakan

hal itu dengan perkataanmereka Sl aY)i a.$* liH;.

ooo

W #i c 3G'i63,K ilc, Ay-;Ga
'Mokn Mury am menuniuk lnpodo analcrry a. Mq el,,a

b ql<ata"' B agahnnna lrr;lmri orl<ilrr bqbicar a dengan anak lrc,cil
yang masih di dalom ayurm'?" (Qs. I\{aryam [191: 29)

Takwil lirman Atlah: 'ly-GA (Maha Maryam mcnun-
juk kepada anahnya)

Allah menceritakan: Ketika kaumnya berkata demikian

kepadanya, Maryarn berkata kepada mereka sesuai perintatr Isa

kepadanya, bahwa Isalatr yang akan berbicara kepada merek4 maka

Maryarn menunjuk kepada analanya agar mereka sendiri yang berbicara

langswrg kepadanya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23776. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata" "Ketika
mereka berkata kepada Maryarn, 'Bapakrru bukanlah seorang

'0 Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masb 6fn .
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yang nakal, dan ibumu juga bukan seorang pedna', berkatalah

Maryarn kepada mereka sesuai dengan yang diperintahkan

Allatl kepadanya, dan ketika mereka hendak mengajaknya

berbicar4 ia menunjuk kepada anaknya, Isa."e1l

23777. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan-kepada kami dari

Qatadab mengenai ftman AllalL -Ay 
UGU' "Maka Mmyam

memmjuk l@pada atTalorya," ia berkata, "Maryam menyunrh

mereka bicara langsung kepada anatcnya (Isa)."ezz

23778. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujrnannya dari Watrab bin Munabbih Al
Yamani, tentang aya! 'lt-*ti| "Maka Maryam menunjuk

kepada analmya," ia berkata "Maryam menunjuk kepada

anaknya agar mereka mengajaknya bicara langsung

kepadanya.-e73

23779. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 'ly--GA
"Maka Muyam menuniuk kepada analntya," ia berkata

"Maksudnya adalalu silakan bicara langsung kepadanya."e1a

rakwit fiman Alhh: 6,7#iO 3G8 SSlj6'
(Mereka berkata, uBagaimana hart akan berbicara dengan anak

hecilyang masih di dalom ayunan?")

e' Ath-Thabari dalam At-Tsikh Qf23,24).* lbnu Abi Hatim dalam afsir (? D407).
e3 IbnuAl Jauzi dalam ZadAl Masir(5D28).
e7a As-Suyuttri datam Ad-Dm Al Mantslr (5/508), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Mundzir.
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Allah menceritakan: Kaumnya berkata kepadany4 "Bagaimana

mungkin kami mengajak bicara anak bayi yang masih dalam buaian?"

. Iatazh3( dahm firman Allah, +a-JJie 3G8 ,3slj6'
(13 "Mrrrka berlcata, 'Bagaimana kami akan berbicara'dengan anak

l<ecil yang masih di dalam ayunan'?" maknanya adalah sempuma tidak

membufutrkan klubar, sama seperti dalam suratr Al Israa' ayat 93, ',,9

@ {; 14 iyil{ "Bukankah alat ini lunya seorang manusia

yang menjadi rasul?" Malaranya adalah 'tl'c,rJ?i"S;5 tJ?i *.\6 ,y
lril, seperti ungkapan h*urfubin Abi Salma dalam syainrya berikut ini:

e,'rfir\t ,L,ytli rk i, ...Qrri" yL';:
Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud lafazh.rilir di

sini adalah pangkuan ibunya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

23780. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai fimran Allah, A 3(i
t )i;S "Dengan anak kecil yang masih di dalam ryunan?"
ia berkata, "Lafazh.riiir m4,to6rrru adalah pangkuan."e75

Abu Ja'far berkata: Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan

makna lafazh*iJt r""*" mendetail dengan bukti-buktinya maka tidak
perlu kami ulang di sini.e77

ooo

Bait ini t€rdapat dalam Diwot Zuhain Lihat dalam Ensiklopedi syair elekrronik di
Maj m a' A*-Ts aq afi kwya Abu Zhabi.
IbnuAbi Hatim dalam tafsn Qf2407).
Lihat pena8iran surah Aali lmraan aya[46 dan surah Al Maa'idatr ayat I10.
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c'sA$ $,,-.:@q ,Fr6f '.f\;;ii|; ;LJ(t
g e;:, 11 ;;41ii 1)15\ *i\ L +-

"Brl:l<ata Iso6 'sesungguhny a alu ittihflmbo Nlf,h, Aw
rnqr$qilcu NKitab (Iniil) dnrrpiwmmiadil<an alcu seotang

nabi, dfrr. Dif, meniadil<m. al<u seorung yorr,lg dibql<ati di

mf,tvl saja al<u beruda, dfrn Dif, 7'emqintafil<an l<epadalcu

(mrrndbil<m) shalat dm (merumailcmi zal<at selana alcu

hidup." (Qs. Marfam [19]: 30'31)

Takwil firman Allah: $tr'6yt. ;'iii +LJ(t (Berkata Isa,
,,sesungguhnya aku ini hamba Allnh, Dia memberiku Al Kirab

[InjilJ.")
Allah berfirman: Ketika kaumnya Maryarn berkata kepadanya,

..Bagaimana mungkin kami mengajak bicara bayi yang masih dalam

buaian,,, mereka mengira batrwa Maryam telah mengejek mereka, maka

berkatalatr Isa kepada merek4 'sesungguhnya aku adalah hamba Allah,

Dia memberilu Al Kitab (Injil)'."

Disebutkan bahwa ketika Maryam mengisyaratkan mereka

kepada Isa, mereka Pun maratr.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23781. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Ketika

Maryam mengisyaratkan mereka kepada Isa, mereka pun

maratr dan berkata "Sungguh, ejekannya kepada kami agar

mengajak bicara bayi ini lebih menyakitkan kami daripada



&trahMa-yorrn

perbuatan zinarrya. Bagaimana mungkin kami mengajak bicara

bayr yang masih dalam O**r""t
23782. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada lomi dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak dimgukan kejujurannya dari Watrab bin Munabbih Al
f66eni, ia berkata: Ketika mereka berkatA "Bagaimana

mung[cin kami mengajak bicarabayi yang masih dalam buaian "
$r 6;t: $ili OL 

j6 ^Berkata Isa, ,sesungguhrrya alat

ini hamba Allah, Dia memberiht Al Kitab (Inii11'.'sts

23783. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Ketika mereka berkata" "Bagaimana mungkin kami mengajak

bicara bayi yang masih dalam buaian?" ;:$i6;t:"$iiir2y.i1;
"Berkata Isa, 'Sesungguhrrya alu ini lwmba Allah, Dia

memberilru Al Kitab (Injil)'." Mereka pr.rn berkata, "Sungguh,

ini sesuafu yang agung."g8o

23784. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku pematr

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkat4 "Tidaklah Isa berbicara kecuali setelah

mereka berkat4 "Bagaimana mungkin kami mengajak bicara

bayr yang masih dalam buaian?"sst

Talrwil firman Allah: :$3n€ @ia memberihu Al Kitab

IInjitD

% Ath-Thab si dntan At-TtiIh (l/353) dan AI Qurthubi dalam tafsir ( llll}2).
" NQurthubi dalam taftir (lltl}2).
eto tbidlttttorl-
e8r Tidak kami temukan atsu mi di antara lit€ratur yang kami miliki kecuali pada

Adh-Dhhahak.
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Ada yang mengatakan bahwa maknanya adatatt, Isa diberikan

Al Kitab sebelum diciptakan, atau ketika masih dalarn kandungan

ibunya

Namun yang benar maknanya bukanlah demikiaru tetapi yaitu,

Allah telatr menetapkan -pada 
saat menetapkan segala urusan-

bahwa Dia akan memberiku Al Kitab.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23785. Bisyr bin Adam menceritakan kepadakra ia berkata: Adh-

Dhahhak menceritakan kepada kami dari Sufian, dari

Sammak, dari Ikrimah, mengenai firman Allall +$fi '4:(
"Dia memberilu Al Kitab'(Iniil)," ia berkata, "Maknanya

adatall Allah telah menetapkan -1ada saat menetapkan

segala urusan- batrwa Dia akan memberiku Al Kitab."ee

23786. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an memberitalnrkan kepada kami dari Sammalc, dari

Ikrimah, mengenai firman Allah, $rt C;( "Dia memberiht

Al Krtab (njil)," ia berkata" "Maksudnya adalatr, ketetapan

Allah.'e83

23787. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitatnrkan kepada kami dari Israil, dari

Sarnmak, dari Ilaimalt, mengenai firman Allah, $f a;t;
"Dia memberiht Al Kitab (Injil)," ia berkata" "Maknanya

adalah, Allah telah menetapkan bahwa Dia akan memberiku

Al Kitab."e84

,t, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir 0n408\ dan Suffan Ats-Tsauri dala6 tafsir(hal.
l8s).

eE3 Su$an Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 185).

'u lbid
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Takwil lirman Allah: q 4€t @an Dia meniadikan aku

seorang nabi)

Abu Ja'far berkata: Telatr kami jelaskan pada bagian yang

lalu makna latazh H' a.t perselisihan pendapat tentangnya serta

pendapat yang palingb"o*, maka tidak perlu kami ulang di sini.e85

Menurut Mujatrid maknanya adalah sebagai berikut:

23788. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semumya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatri{ ia berkata" "Lafa^ u;it artinya adalatr

orarg yang diajak bicara dan dib€ri wahyu tapi tidak diutus

untuk menyampaikannya. "9s6

Takrril firman Allah: irL C ,l 4$ e{) @an Dia

menjadihan aku seorang yang diberkoti di mana saia ahu berada)

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, menjadikanku

orang yang berguna.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23789. Sulaiman bin Abdurrahman bin Hammad Attr-Thalhi

menceritakan kepadakq ia berkata: Ala menceritakan kepada

kami dari Aisyatr (istri AI-Laits), dari Al-Laits, dari Mujahid,

mengenai firman AllalL ?C de) "Dan Dia menjadikan aht

Lihat pqmftiran surah Al Baqarah ay36246 dan surah Aali 'Lnraan ayat 68, 146,

serb 16l.
Mujahid dalam tafsir (l/386), disebutkan padanya bahwa Nabi SAW adalah orang

yang diajak bicara dan diberi wahyr" narmrn ia tidak diperintahkan untuk

menyampaikan, s€dangkan Rasul dip€rintahkan rmtuk menyampaikan.

9t5
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seorang yang diberkati," ia berkat4 "Artinya adalatr orang

yang bergtma"9tT

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maksud lafaztl

keberkatrannya adalah amar ma'ruf nohi munkar.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

23790. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadakq ia

berkata: Muhammad bin Yazid bin Khunais Al Makhzumi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Wuhaib bin Ibnu Al Warad, pelayan bani Makhzum, berkata:

Ada seorang alim yang bertemu dengan orang yang lebih alim

darinya, maka ia berkata kepadanya, "Semoga Allah

merahmatimq apakah yang diberitatrukan dari iltnuku?" la

menjawab, *Yaitu amo ma'ruf nahi mttnkm. Sesungguhnya ia

adalah agama Allah yang dengannya para nabi diutus kepada

para harnba-Nyq dan para fuqatra sepakat atas firman Allah,

,:.'<-6 64V d{) 'Dan Dia menjadikan aht seorang

yang diberkati di mana saja aht berada'." Lalu dikatakan,

"Apakah keberkatrannya?" Ia menjawab, *Yaifu amar ma'ruf

nahi munkor dimanapun ia berada.'988

Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalatr, Dia

telatr menjadikanku sebagai guru yang mengajarkan kebaikan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23791. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Sufyan menceritakan kepada kami tentang firman Allah

As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Montsur (5/509), n,rnun l(alni tidak

menemukannya dari Mujahid di tempat ini. Lihat Mujahid dalam taftir (11387).

Ibnu Athiyah d^lam Al Mthorr Al Wajiz (4114)-

9t7

9tt
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Ta,ala, J..'+ C ,l ?r$ #, ,,Don Dia menjadikan olat

seorang yang diberkati di mana saja aht berada," ia berkata

"Maksudnya adalatr guru yang mengajarkan kebaikan."eEe

23792. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

mengenai firman AllalL .2;2- C ,14$ ui{-t "Dan Dia
menjadikan aht seorang yang diberkati di mana saja alat

berada," ia berkata, "Maksudnya adalab menjadi guru yang

mengajarkan kebaikan dimanaptrn aktr berada."s0

Takwil frrman Allah: i.i115 $$U 4at @an dia

memcrintahfun kepadaku ftundirikanJ shalat dan [menunaikanJ
zakat)

Artinya adalah, Dia telah menetapkan akan memerintahkan

kepadaku mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat.

Tentang katzzakat" terdapat dua makna:

P e r t am a: Mengeluarkan zakat hafia.

Kedua: Menyucikan diri dari segalamacam dosa.

Dengan demikian, beiard maknanya adalah, Dia

memerintatrkanku agar meninggalkan segala macam dosa

Talrwil firman Allah: € U;C $etama aku hidup)

Artinya adalall selama aku masih hidup di dunia

Hal tersebut menunjtrkkan bahwa latazh ar$r aaam ayat ini

malaranya adalah menyrcikan diri dari segala macam dosa, karena

Ibnu Athiyah dalnn Al Muhots Al Waiiz (4114) dn Al lvlarrardi d^lam Al
Muhsru AlWajiz(3B70).
Ibnu Abi Hatim dal"m ta$ir (712,108) dm As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Motsur
(5/509), namun tidak t<ami Emul<an ia pada Mujahid dalam tempat ini. Lihat
Mujatrid dalam tafsir (lBt7).

9t!,
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seperti diketahui, Nabi Isa AS tidak pemah menyimpan sesuatu untuk

dirinya sampai esok hari sehingga ia wajib mengeluarkaa zakat, kecuali

zakat yarrg diwajibkan atasnya adalah mengeluarkan sedekatr dari

ketebihan makanan yang dimilikinya, jika demikian memang benar

adanya.

ooo

L 13 $'e',f!$l@ r{l,l 6tr4iA- p' €tt fr'
,1. )' j, , .'. , rt. .."
L- e.+t €)\>U.t P_)

"Darrberbaktilnpado ibuku, dfrr.Din fidak mmiadilcm aku

seofi mg y ottg sombong lagi celal<a. D un l<esei ahtcr amt

senwgcdilimpahl<ml<epadal<u,padnhrrriakudilahirl<frrJ,
pddnhari aku meningal d*, podohari aku dibartgkitl<arJ

hil"plcerrtali.' (Qs. L,Iaryam [19]: 32.33)-

Talnrril frrman Atlah: ,i3{',
ibuhu)

Allah berfirman menceritakan perkataan Isa kepada kaumnya:

Dia menjadikanku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku.

Lafazh r'i artinya adalaU r]rr] atinya 1t;. Oitutut *: a'. )tis ong \ ;: 4'1(S o$X j. r. dan

demikianlatr para atrli qira'at Amshar membacanyur'6;n|*, fathah
padahurufDa.

Diriwayatkan dari AbuNuhaik seperti berikut ini:

23793. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Mulflnin menceritakan kepada kami dari Abu Nuhaik, bahwa

?t zz
V.s @an berbaldi kepoda
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ia pernah membaca ayat (perkataan Isa), sl.$yt flJt "Don

berbalai kepada ibuht," Abu Nuhaik berkata: "Aku diberi

wasiat untuk tetap menjaga shalat, menunaikan zakat, dan

berbakti kepada kedua orangtua. "ryl

Abu Nuhaik seakan-akan menakrvilkan batrwa ayat ini adalah

informasi Isa dari wasiat Allah kepadany4 sebagaimana wasiat shalat

dan zakat adalah informasi Isa dari wasiat Allah kepadanya agar

melalarkan hal itu. Sesuai dengan pendapat ini, maka lafazh |t
manshub dalam arti mengedakan wasiat di dalarnnya, karena latazh

a)&Jl dan 6L{l s1e5ftipun keduanyamajrur namun maknanya manshub

karena menjadi maful.

Talrwil liman Allah: $i 66 
"iA- 

?i @an Dia tidak

menjadikan aku seorang yang sombong lngi celaka)

Maksudnya adalah, tidak menjadikanku sombong kepada Allatr

dalam melaksanakan perintatr-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta

juga tidak celak4 akan tetapi Dia telatr menjadikanku orang yatgtaat

dan tawadhu.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23794. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata:

Diceritakan kepada kami bahwa Isa pemah berkata, "Mintalatl

kepadaku, sesungguhnya hatiku lembut, dan aku merasa kecil

dalaur diriku karena rasa tawadhu yang dianugeratrkan Allatl

kepadaku."ee2

eer Tidak kami temulon rlalam literann kami.* Lilrrtlbnu Abi Ashim dalam Az-Zuhd(l/58).
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23795. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ;,rfb,iis
er;" 6:6 ,#- {s "Do, berbatui kcpada ibuht, dan Dia

tidak menjadilan aht seorang yang sombong lagi celala," ia

berkata "Disebutkan bahwa ada seorang wanita yang melihat

Isa menehidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit

kust4 maka berkatalah wanita tersebut, 'Beruntunglah rahim

yang mengandungmu dan susu yang menyusuimu'. Isa AS lalu

berkata 'Beruntunglah orang yang membaca kitab Allah,

mengikuti isinya, dan tidak sombong serta tidak celaka'."ee3

23796. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Katsir

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Waqid Abu Raja,

dari seorang yang alim, ia berkata" "Tidaklah Anda

menemukan orang yang durhaka kecuali ia pasti sombong dan

celaka?" Ia kemudian membaca ayat,66 4;A- A C**
6- "Don berbaki kepada ibuht, dan Dio tidak menjaditran

aht seorang yang sombong lagi celaka." Ia lalu berkata

"Tidaklah Anda menemukan orang yang wataknya jelek

kecuali ia sombong dan bangga diri?" Ia kemudian membaca

firman Allah (surah An-Nisaa' ayat36), 1;#4 Kll V:t

@ S;* <gi6\L 6 {A'i -ii "Dan hambasahavamu'

Sesungguhnya Allah tidok menyukni orang-orang yang

s ombong dan membangga-borygakan diri.'Na

rakwil firrnan Allah: i{;i; -ri\ii2 Ll3i1#'pj3j5
@an kesejahteraan serrurga dilimpahhan hepadaku, pada hari

Al Qurthubi dalam tafsir (l l/105).
Ibnu Kasir dalam tafsfu (9D43,244').

993
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ahu dilnhirkan, pada hari ahu meninggal dnn pada hari aku

dib an gkitkan hidup kemb ali)

Yakni: Keselamatan Allah atasku dari syetan dan bala tentaranya

pada hari kelahiranku --dari kejatratan syetan yang menimpa setiap

bayi yang baru latrir-, hari kematianku -{ari kedahsyatan Hari

Kiamat-, dan Hari Kebangkitanlu pada Hari Kiamat kelak -dari rasa

takut yang menimpa setiap oftlng karena datrsyatnya Hari Kiamat-.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

23797. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuranny4 dari Watrab bin Munabbih Al
yamani, tentang ayat, t$iij -ri\ii-t L43it'e'r!it
({"Don kesejahteraan semoga dilimpaWran t"p)oaom, pada

hori aht dilahirkan, pada hori aht meninggal dan pada hari

aht dibangkitkan hidup kembali," ia berkata" "la
memberitatrukan tentang dirinya sendiri, bahwa ia tidak

memiliki bapak dan akan meninggal kemudign dibangkitkan

kembali. Allah berfirman, 1,.-olti # 3; ij'J,i ;* Aj
'b;;5- 'Inlah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan

yang benm, yang merekn berbantah-bantahan tentang

kebertwannya'. "995

oo0

'o;i,; *"- s li # 3; i;';i *3j
" Iatloh Isa putr a Mary om, y eW mengatal<mt M<atafiL
ytrrgbenarryolrrgnrl.:el<abefi antah-barrtahmtentang

lcebenmannya." (Qs. I\,Iaryam ll9l: 341

s5 Tidak karni temukan dss inidi antara literatur yang kami miliki.
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Talrwil firman Allah: # 4; i;'i),fu.fuii (tutah Isa

putra Maryam, yang mengatakan perhotaan yang benar)

Altah berfirman: Bayi yang dikandung oleh Maryam, yang Aku

ceritakan kepada kalian sifat-sifatnya, adalah Isa bin Maryam.

Demikiantah sifat-sifatnya. Apa yang Alar ceritakan kepada kalian

adalah sebuatr kebenaran, ia adalatr fimran Allah dan btrkan perkataan

manusia yang diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, katakanlatr

wahai sekalian manusia tentang Isa seperti yang diceritakan Allatr

kepada kalian, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-oftilrg Yatrudi

yang menudutrnya sebagai seorang penyihir yang pendusta" juga bukan

seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani batrwa ia anak Allah,

karena Allah tidak pantas memiliki anak-

Demikian maknanya, seperti yang disebutkan oleh para atrli

tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23798. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari .Mujahid, mengenai firman

Auatr, 'b;i':1-*eiti 6i 4; i;'6.i,fu-ai"Itutah Isa

putra Maryam, yang mengataknn perlataan yang benar, yang

mereka berbantah-bantalan tentang kebenmannya," ia

berkata, "Al Haq yaifu Allah Ta'ala."ee6

237gg. Yatrya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapalku menceritakan kepadaktr dari bapalarya, dari

kakeknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkat4 "Mereka

mengatakan pada huruf ini dalam bacaan Abdullah, ia berkata
'b;;3- * ciit 'Yang mereka berbantah-bantahan tentang

keb enarawrya'. Yaitu kalimat Allah."eeT

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72408).
Ibnu Hayyan dalam taftir (7D61) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn

(3t372).
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Penakwilan ?; '6i ,k fuit "Itulah Isa putra Maryam,"
dimaksudkan kepadd #: 4, ? "(Yang mengatakan) perkotaan yang

benor." Datam arti, iiJt J1rrll lJJj ker,nudian htrruf alif dan lam

dihapuskan dan dr-mudlaf-kan kepada .;iJ t nissays menj adi penakwilan

yang benar, seperti halnya surah Al Waaqi'ah ayat95, 3L 1 (ii, LL

@#1 "sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suaty keyaHnan

yang benar." Juga seperti surah Al Ahqaaf ayat 16, tj'( e!,t !i-AJ 'i;
@ 'tt:ij- "Sebagai janji yng benor yang telah dijanjikon kepada

merelca."

Para atrli qira'atber*lisih pendapafls dalam bacaan ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at Hijtz dan kak membaca dhammah 'J:i

6;ir dengao arti seperti yang aku sebutkan tadi, dan menjadikannya

dalam i'rab-nya mengikuti rft seperti sifat baginya, dan i'rab-rrya

bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa ia ntarfu'karena

menjadi sifat bagi u:.i L"""r1t kata J3i)t maknanya adalah ii.Klr seperti

yang kami sebutkan ,i"ri fUtuni- yang menakwilkan demikian, maka

benar ia sebagai sifat bagi ;+, Wi kalau tidah maka menurutku ia

marfu'dengan kata yang teriembunyi, yaitu ,i^1, ,:'j rji, sebagai

perkataan barrr, sebab berita tentang kisah lsa dan ibunya (Maryam)

telah selesai pada firman-Nya @Aj*iySJfS "Itulah Isa putra
Maryam." Kemudian mutai informasi baru, batrwa '6;Jt yang

dipersengketakan umat manusia tentang masalah Isa yaitu Jlrdr 15 yang

diberitahukan oleh Allah kepada para hamba-Ny4 bukan yang lainnya.

Ashim bin Abin Nujud dan Abdullah bin Amir membacanya

dengan manshub, seakan-akan keduanya menjadikannya sebagai

rnashdar; b ii i-i' U) ,* 'cJi: kemudian ditambahkan tu:ruf alif
lampadanya.w

Ashim dan Ibnu Amir membacanya dengan hrruf /az morhub sebagai mashdu,
sedangkan yang lain membacmya dengan humf laz mtfu'. Lihaf. Hujiah Al
Qira'at(hal. M3) &nTaisirfi Qba'd As-Sab'Qtal' l2l).
Abu Hayyan dalam taftir (71261).
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Adapun yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia

m".bu"rnyu ,1.:i -ts-{-;'$.r o4l irtli bermat<na 'es' ,:'} seperti lata}]1-

p-ilri iirilri,i';tti i.;6tt. rm

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar menurut kami adalatl

marfu', sesnai ijma para ahli qira' at -rmr

Takruil lirman Allah: 'b;;X- *
b erb antah-b antahan tentan g heb enarannya)

olti (Yang mereka

Maknanya adalatr, yang mereka perselisihkan'

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

23800. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, *-'si)i
'b;;:3- "Yang merelra berbantah-bantahan tentang

kcbenaranrtya," ia berkat4 "Maksudnya adalah, orang-orang

Yahudi dan Nasrani berselisih tentangnya. Orang Yattudi

menuduh Isa sebagai tukang sihir yang pendusta, sedangkan

orang Nasrani mengakui Isa sebagai anak Allatr, salah satu

trinitas dan tuhan. semua itu adalah bohong, karena

sesunggufunya ia adalah harnba Allah dan rasul-Nya, kalimat-

Nya, dan RuhNYa."loo2

23801. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 1.9- .9lll
'b;i'3- "Yang mereka berbantah-bantahan tentang

kebenarannya," ia berkata "Maksudnya adalatr, mereka

'* Ibid
t@r lbid
r@ Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (5D31).
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berselisih pendapat tentang Isa, sebagian mengatakan bahwa

Isa adalah hamba Allah dan utusan-Nya, lalu mereka

mengimaninya. Sebagran lain mengatakan bahwa ia adalah

Allah. Sebagian lain mengatakan batrwa ia adalatr anak Allah.

Maha Suci Allatr atas segalatuduhan mereka."

Ia berkata, "Itulatr maksud fimran Allah, d.[y $;ii 3t6
'Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara

mereka'. " (Qs.Maryarn ll9l:37)
Ia berkata "Maksud surah Az-Ztilr,hruf ayat 65 adalah,

Daq5rus, Nastur, dan Mar. Ya'qub berkata

"Salah seorang dari mereka berkata ketika Allah mengangkat

Is4 'Ia adalah Allah'. Sebagian lain berkata, 'Ia anak Allah'.

Sebagian tain berkata, 'Ia adalah kalimat Allah dan hamba-

Nya'. Lalu dua orang yang mendustakan itu berkata,

'sesrurggubnya perkataanlar sama dengan perkataanmu, dan

perkataanrnu sama dengan perkataanku dari perkataan orang

ini, maka mari kita memerangi mereka'. Mereka pun

memerangi mereka dan mengalalrkan mereka, hingga

keluarlatr Nabi SAW, dan mereka adalah orang-orang yang

masuk Islam dari Ahli Kitab.'1003

23802. Al Hasan menceritakan kepadu kami, ia berkata: Muammar

memberitatrukan kepada l<alrli dari Qatadah, mengenai firman

Allall i.ti;J- ++.e ii"Yong mereka berbantah-bantahan t entang

kebenarannya," ia berkata, "Maksudnya adalah, bani Israil

berkumpul, lalu diminta keluar dari mereka empat orang, maka

tiap-tiap kaum mengeluarkan orang yang paling alim di antara

merek4 lalu mereka bersengketa tentang Isa ketika ia diangkat

oleh Altah. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Ia adalah

Allah yang turun ke bumi dan menghidupkan oftIng yang mati

ro3 Ibnu Katsir dalam taBir (91245).
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serta mematikan orang yang hidup, kemudian naik ke langit'.

Mereka adalah Ya'qubiyah.lou Lalu berkatalatr tiga orang

lainnya, 'Kamu bohong'. Dua orang dari mereka lalu berkata

kepada yang ketig4 'Coba apa pendapatnu tentangnya?' Ia

berkata 'Ia adalah anak Allah'. Mereka adalah Nasturiyab-lms

Lalu berkatalatr dua omng lainnya, 'Kamu bohong'. Kemudian

yang satu berkata kepada yang lainnya, 'Coba apa pendapatnu

tentangnya'. Ia berkata, 'Ia adalah salah satu trinitas, yaitu

Allah tuhan, dia tuhan dan ibunya tuhan'. Mereka adatah

Israiliyatr raja-raja Nasrani. Lalu yang keempat berkata,

'Kamu bohong, ia adalatr harrrba Allah dan Rasul-Nya, RutI

dan Kalimat-Nya'. Mereka adalatr orang-orang Islam, dan

inilah maksud firman Allah, 4 *3-, 'b:r:ti OJUS
+:-$ SrpU O-ti 6it il3 'Dan membunuh orang-

orang yang meryntruh manusia berbuat adil'." (Qs. Aali

'Imraan [3]:21)

Qatadatr berkata "Mereka itulah orang-orang yang dimaksud

Allah dalam firman-Nya i;[ ',y ,)]
1i - .z)ou-Yl -;l,:-ti 'Maka

berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara

mereka'. (Qs. Maryam [19]: 37) Mereka bersengketa

tentangnya, sehingga menjadi berkelompok-kelompo1."l006

ooo

'B Lihat definisi kelompok-kelompok ini dalam penafsiran surah Al Maa'idah ayat

72,73.
t@s lbid
rffi Ibnu Katsir dalaur t^Bir (9D45) dm lihat riwayat Qatadah pada Ibnu Abi Hatim

dalam taftir (72408).
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3:i 3;,-(:y 6 {*' (ty-?;*gfi n't r- S i,- i,fc
@ 3i*3"**'t :':ie -K;i,ii:,5@'"K

" Tidak loy ak bagi Nlah mernfi,uryd nwk, Mdtw Suci Dia.
Apabila Dia telah nenetaplcm sestutttt, mal<f, Dia twrya

bql<nta l<cpadary q' J adilah', mal<n iadlilah i* Ses:,lrr8gu]rrr{rl a
AJlnh adalah Tuhanlcu dm rulmrru, maha setrtahtah Dia

oleh l<amt sel<alimt. hti ailalah iabr y uJg lut us.,,
(Qs. lvlarram [19]: 35.361

Tarcwit firman Anah: ':&7juJ"r-66. irftgi.dak rayak
bagiAUah mcmpunyai anak, Maha Suci Dia)

Allatl berfirman: Sesungguhnya omng-orang yang mengatakan
bahwa Isa anak Allab adatah kafir dan telah membuat kedustaan yang
besar atas Allall karena Allah tidak pantas menjadikan seseorang
sebagai anak, dan justru segala sesuatu selain-Nya adalah makhluk
ciptaan-Nya. lni sama seperti perkataan Amr bin Ahmar dalam syairnya
berikut ini:

'*'# rr ,b W:! ,-#r ...i-#)*;it*
Lafa^of pada firman-Nya, Jrr-iberkedudukan nofu,dengan

latazhil6.

Firman-Nya, '^i4" "Maha Suci Dia" artinya adalall Maha
Suci Allah dari tuduhan orang-orang kafir, bahwa Isa anak Allah.

'- Ibnu I\[anzhrn dalem Lisa, At Arab (enti: .ir) dan Ar ereubi daram ta6ir
(l l/158).

rtt g,
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Tarrwil firman Allah: 

"K 
3 li'3;;-Gbti {;'3 61 4pabita

Dia telah menetaplcan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya,

"Jodilah," n ahaiadilah ia)

Allah berfimran: Alasan Altah menciptakan Isa tanpa ayah,

culcup hanya dengan berkata, *Jadilatl' maka jaditah, katena Dia adalatt

sang Pencipta Yang bebas menciptakan apa saja sekehendak-Nya. Bila

Dia hendak menciptakan sesuatu maka cukup berkata, "Jadilah' maka

jadilah sesuatu yang baru. Tidak ada yang sulit bagi-Nya, Dia

menciptakannya tanpa beban dan tanpa kesulitan sedikit pun.

Talvil lirman Allah: i,rlS6 'Ki ;ri;31 (Sesungguhnva

Allah odatah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh

hama sehalian)

Para ahli qira'atberselisih pendapat tentang bacaan ayat ini.'"^

Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Bashratr membacanya

i\:t?tt €"i;ttt,
para ahli bahasa berselisih tentang makna laliazh 0f jika dibaca

fatlruh.

Sebagian alrli batrasa Ktfah berpendapat batrwa ia dbacafathah

karena atlwf ataslafazh rr.,f dalam arti ilr Lf Uli '€-i"r;t ,*'4.
'J6i a. i*u a"*iti*,;^t* kedudukan b( adaan mwfu'' li:-nerti

surarr Al An'aam urn rri, i)*6it l|,4ifi 4#"& k{ 6'n'-t
,,Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaHah membinasakan

lata-kota sectra anicya, sedang pen&tdubtya dalam keadaan lengah'"

rmt Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr membacanya de,ngan hu[rtrf fathah pada huruf

hmnzaL.
Oi""t-;.", Kufah dan Ibnu Amir membacanya dengan kasrah sebagai

p"*,irr-r, f,embicaraan (mubtada). Lilnt Hujiah Al Qira'at (hal. 44) da,n At

Taisir fi Qira'at As-Sab'oal. l2l).

'o?t
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Dikatakan: Jika dibaca f"tlwh atas firman-Nya" iUr i,! ,;p':tt
jugabenar.

Sebagian orang Bashratr berkata "Ini juga diriwayatkan dari

Abu Amr bin Al Ala" termasuk orang yang membacanyadenganfatlah

dengan penalcwitan'e:;t a iUil oai:'
Adapun mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya dengan

lrosrahlj!, sesuai firman-Nya, 3r<1 3 A 3i;-G$"uot* Dia hanva

berlrata lcepadanya, 'Jadilah', maka jadilah ia."

Disebutkan dari Ubay bin t<ab, bahwa ia membacanya tanpa

hnruf wau,''' "&;rj, il' bt tK t'i'Jii tlfiti.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tepat menurut kami adalah

trasrah sebagai permulaan. Jika dibaca demikian maka ia tidak punya

kedudukan tertentq meskipun boleh saja ia sebagai athaf atas tafazh ir!

yang ada padz ayatsebetumnyffii *i,2 b'og q{dlt grr" 'iirr * ji,:a-
Jika orang yang membasa fathah mengatakan batrwa ia manshub

karena athaf atas lafazh./t<ll dalam arti ui; a' 'ol ,gfi ,*$' eg
'&.;t, maka itu merupakan- penalorilan yang bagus, dan malananya

adalah, sesungguhnya aku dan kalian, wahai sekalian kaum, adalatr

hamba Atlah, maka hanya kepada-Nyalatr hendaknya kalian

menyemba[ btrkan kepada yang lain.

Pendapat kami mengenai hat ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilart ini:

23803. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang

tidak diragukan kejujuranny4 dari Watrab bin Munabbih Al

Yamani, ia berkata "Makzudn5ra adalab Ia (Isa) bersumpatr

kepada mereka ketika memberitahukan kepada mereka tentang

t* Lihat Al Farra dalam Ma'oi Al Qtr'u Qll6t).
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,{irinya, ketahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, lry
\,rlriiv !*; ;r'ii'sesungguhnya Allah adaloh Tuhanht dan

Tulanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian'.

Makzudnya yaiq sesrmgguhnya aku (Isa) dan kalian adalah

hamba Allab maka sembahlah Dia dan jangan sembatr yang

lain."lolo

Talcwil fiman Allah: 3i*\'ati (Ini adalah ialan yang

lurw)

Maksudnya adalah, Isa berkata "Apa yang alar wasiatkan

kepada kalian ini, bahwa Allah memerintahkannya kepadalar,

merupakan jalan yang lurus, yang barangsiapa mengikutinya maka ia

akan selamat dan berpettrnjuk, sebab ia adalah agaffLa Allah yang

diperintatrkan kepada para nabi-Nya."

o00

P ai# u"\5{'u-N"5"' ;$ b J(/'.ii 396'
"Mal,a bqselisililah goloryar. golongon (yarrs adn) di cmurrcl

mrrrelir-lrlal<al<ecelalcaailahbagpormg:otottgkflfirpadf,
w alctu meny ak silcm ltmi y artg besax."

(Qs. Idarfam [19]: 37)

Takvvir fiman Anah: 6 :y J,.,-l,fii ,ii;6 (Maha

berselisihlah golangan-golongan [yang adal di antara mereka)

Allah berfirman: Orang-orang yang memperselisihkan Isa

bersengketa dan menjadi kelompok-kelompok yang terpecah-belah.

r0r0 Tidah kami temukan atso inidalam literatur yang lcami miliki.
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Demikian maknanya, seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

23804. Muhammad bin Arrlr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Mih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, Uj/.ii,iEG
ff. "Mol- berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di

antora merelco," ia berkata, "Maksudnya adalah para Ahli
11i1u6.::loll

23805. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.lo12

23806. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalr, firman Allah, 3i;6
" " 

? '(!li "Maka berselisihlah golongan-golongan (yargfi, ttc\
ada) di antara merel(a," ia berkat4 "Diceritakan kepada kami

batrwa ketika Isa diangkat ke langit, bani Israil memilih empat

orang dari ulama mereka, lalu mereka bertanya kepada orang

yang pertam1'Apa pendapafinu tentang Isa?' Ia menjawab,

'Ia adalah Atlah yang turun ke bumi, lalu menciptakan apa

yang diciptakan serta menghidupkan apa yang dihidupkan,

kemudian naik kembali ke langit'. Ia prxr diikuti oleh sejumlatr

orang, dan mereka itutah kelompok Jacobian dari kalangan

Nasrani. Lalu berkatalah tiga orang yang lain, 'Kami bersaksi

rou Mujahid dalam tafsir (hal. 455).
,0r2 lbid
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batrwa engkau adalah pendusta'. Mereka kemudian berkata

kepada orang yang kedu4 'Apa pendapatnu tentang Isa?' Ia

menjawab, 'Ia adalah anak Allatr'. Ia pun diikuti oleh sejumlah

orang, dan merekalah Nastrniyatr dari kalangan Nasrani. Lalu

berkatalah dua orang yang lai& 'Kami bersaksi bahwa engkau

adalah pendusta'. Mereka kemudian berkata kepada orang

yang ketigq 'Apa pendapatnu tentang Isa?' Ia menjawab, 'Ia

adalah tuhan, dan ibunya juga tuhan, dan Allah adalatr Tuhan'.

Ia pun diikuti oleh sejumlah orang, dan merekalatr Israiliyah

dari kalangan Nasrani. Lalu berkatalatr orang yang keempat,

'Aku bersaksi bahwa engkau adalah pendusta. Sesungguhnya

ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ia kalimat Allatr dan

Ruh-Nya'. Mereka pun bersengketq dan berkatalah orang

yang muslim, 'Aku sumpatr kalian dengan nama Allah,

tidal*ah kalian tahu batrwa Isa makan makanan, sedangkan

Allah Ta'ala tidak makan? Mereka menjawab, 'Iya betul'. Ia

berkata, 'Tidakkah kalian tatru bahwa Isa tidur?' Mereka

menjawab, 'Iya betul'. Mereka pun kalah argumentasi dengan

orang muslim. Mereka pun lalu berperang."

Ia berkata: Dicerital€n kepada kami batrwa Ya'qubiyah waktu

itu menang dan umat Islam kalah. Lalu turunlatr firman Allah,

4-fr5 -? /5, 'Gtti oJ!;;i i'i #-6, 5i;<'u-$ i';
@ -J1 Jro,,''i'* ,i61o L:rli <rriu o-fi
"sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat'ayat

Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarknn

dan membunuh orang-orang yang menytruh manusia berbuat

adil, malra gembirakanlah merela balwa mereka akan

menerima siksa yg pedih. " (Qs. Aali' Imraan [3] : 2 I )t 
013

ror3Abdumzzaq dalam tafsir QR59) dan Ibnu Abi llatim dalam tafsir (712408,2409).
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23807. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ishaq memberitallrkan kepada kami, ia berkata: ltbduffaz-zaq

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muammar

memberitatrukan kepada kami dari Qatadall mengenai firman

Allah , 
-6. 

:y i(fii 3{:6 "Maka berselisihlah golongan-

golongan (yang ada) di antua mereka," ia berkata "Mereka

berselisih pendapa! lalu menjadi kelompok-kelompok."r0ra

rarrwir fiman Altah: P;iil uffit-$t\;' (Maka

kecebkaanW bagi orang4rong kafir pafu waktu menyaksikan hari
yong besar)

Allah berfirman: Bagi orang-orang yang kufiu kepada Allah,

yang menganggap bahwa Isa anak Allalt tempatrya adalah Neraka

Wail ketika mereka menyaksikan hari yang sangat datrsyat.

Qatadah menakwilkalmya berikut ini:

238b8. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kalni dari Qata.dah, mengenai firman Allah, ,-;lt'S-;,

P ,jE:3 u V6"uo*o kecelakaanlah bagi orang-orang

lrafir pada waWu menyaksikon lwri yang besar," ia berkata,
*Maksudnya adalab mereka menyaksikan hari yang sangat

dahsyat.'lols

ooo

# * o;fi '",:*ti s-J:c ;ui7. ;& b,'i
totl lbid
rors lbnuAfriyalr dalamil LfuhowAl Vaiiz(4llq.
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"A|;g7rdlrah terangrrya penitengarm mtreka dfrrl alangl,ah

taianmya t,rridli}uartrrr, mqekopadtlrmi mqela dnang

kepaflaK6gmfl Tetapi oryrg.cn@tgy61ng Zllg1li77- pafuhf,ti ini- 
(di &nrdrn) krado dalolnle-rrastm yarrrg ruy&o"n

(Qs. lvlarfam [19]: 38)

Talrwil fiman Allah: "63i- il iV6 '6 (Abngkatt

terangnya pendengarun mereht dan alanghah taiamnya penglihann

mcreha pada hari nureka daang hePoda fa,riu)

Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang kafir yang

menjadikan sekutu bagi Alah dan menuduh Allah merrpunyai anak,

"Meskipun mereka di dunia hlta dari melihat kebenaran serta bulti-

bukti ketauhidan AllalL dan tuli dari mendengarkan kitab-kitab-Nya dan

mengiluti seruan para rasul-Nya, namrm pe,lrdengaran dan penglihatan

mereka pada Hari Kiamat sangat t€rang. Pada hari itu pendengaran dan

penglihatan mereka tidaklah berguna

De,mikian maloany4 seeerti penalrrilan para ahli tafsir'

23809. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

Eepada l<ami dari Qatadah' me'ngenai firman Allatt' F"'6
gi\- 

i1 iV, Alotgkoh terotgryn pendengoan mereka dan

atang*ah taj@m)a penglihdml mereka wda ltoi mereka

datang kcpda kotni," ia berkata, *Demi Allab itulah kondisi

pada Hari Kiamat, mereka dapat mende'ngar dengan baik

ketika pendengaran me,reka tidak berguna, dan mclilrat dengan

baik ketika penglihdm meneka tidak brgua4''lole

1016 Al Mawardi d^lam An-Nukd wa Al Uyrot QB73) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Msb(51233).
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23810. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memb€ritahulon k€pada katrd, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
firman Allab C;t-;;- Hy e';'i "ei*gko;

terangnya pendenguon mereka dsn alangkah tajamnya

penglilutan mereka Wda hqi mereka datang keWda kami,"

ia berkata" "lvlaksudnya adalab mereka mendengar dan

melihat dengan jelas.rr lolT

23811. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkda: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada kagf -dari Muamrnar, dari Qatadall
mengenai firman AllalL 63U- ?1 Ai a'i\ ",tlangkah

terangnln pendengoan mereka dan alangkah tajamnya

penglihatan mereka pada hoi mereka datang kcpada Kami,"

ia berkata, "Maksudnya adalah pada Hari Kiamat." l0l8

23812. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'f-ar, dari Rabi bin Anas, dari Abu Al
Atiyatu tentang aya! V;U- ;l ;V b, 

:gi "ttarrgkat

terangnp pendengoon mereka don alangkah tajamnya

penglihotan mereka Wdo hri mereka datang kcryda kami,"

ia berkat4 "Maksudnya adalalt mereka me,ndengar

pembicaraan me,reka sekarang, dan melihat bagaimana mereka

diperlakukan kelak ketika datang k€pada 6u-i.r t0re

23813. Ynnus menceritakan kepadalcq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

r0r7 Abdurrazzaq datam ta&ir (2/360) dm Ibnu Haja dalam Fah At Boi (51427)-.
rort AMurazzaq dalam taftir Qt36O) dm As-Supthi dalam Ad-Dtn Al Montsur

(5/sl l).
rote Al Mawrdi dalzrln A*Mtkat wa Al Uytut QR73) dm Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Moir (5t233).
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tentans firman Allah Ta'ala, t;U;; ;;S f it "^abngkah

terangnya pendengout mereka dan alangkah taiamnya

penglilutan mereka pada hari merelca datang kcpada l(ami,u

Ia berkata, "Ini merupakan kondisi Hari Kiamat. Adapun di

duniq tidalq karena ada pentrtup yang menghalangi

penglihatan dan pendengaran mereka Lalu pada Hari Kiamat

mereka mendengar dan melihat dengan terang, namun tidak

betrguna" Ia lalu me,mbaca firman Allab 6tG)i )Ltsj Ji
Gys* j::, q6 G ; ; 6fi-sj 4; G 4jJ 65
@ 6A; "Dot, iika sekirorqn kqnu melilwt iereka kctika

orang-or(mg lnng berdosa itu merumdtkhan kcpalmln di

hodoryt Tuhannya, (mereka berkaa), 'Ya Tuhan l(srni, kami

telah melilnt don mendengr, noka kembalikstlah komi (ke

dwia), kami akon nengeriakan onal shalih, senmgguhnya

lrani adalah orotg-orang yang y&in'. " (Qs. As-Sajdah [32]:
t2)'to

TalMil firman Allah: * y O ffir'"t:$i,fJ Qetapi otang'

orung yang zhalim padn ho.ri ini fili &uial berada dolam kesesotan

yong nyota)

Allah berfimran: Akan tetapi orang-oftmg kafir yang me,rnbuat

kedustaan atas Allah di duniabenar-benar b€rada dalam kesesatan yang

qrata

ooo

'b?L-r',;: i;e o'i' j.ii'd;, it tA ii i; is

r@0 As-Suyuthi doJram A&Dur Al Matsw (5/51 l).
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"DmtWlahm6ek{LfrringofrfritentmryHoriPmyesalan,
(yoiar) l<efrh *golo pr,rl<ara telah ilipuars. Dair nrrlel<a

dalmJkelaldfir ilur nrl.iel<o ddak (fifu) bqimnr."
(Qs. I\[aryam [19]: 39)

Takuyil firman Allrrh: ';Ji;; ;;iV @an beritah mereha
perin goton tcntarrg Hoti Penyesaton)

AIIah berfirman: Bedahperingatan, wahai Muharnma4 kepada
orang-orang muqrik tentang Hari Penyesalan bagi mereka atas sikap
mereka yang melampaui batas, yang aku wariskan tempat mereka di
surga k€pada orang-orang yang beriman kepada Allab sedangkan
mereka dimasukkan ke nerakq dan kedua kelompok yakin akan
kehidupan yang kekal abadi selamaJamanya oleh karena i@ alangkatr
merugr dan menyesalnya

Riwayat-riwayat yang menjglaskan hal tersebut adalah:

23814. Muhammad bin Basysyar menceritakan k"puda kami, ia
berkata: AMurrahman bin Ndahdi menceritakan kepada kami,
ia berkata Su$an menceritakan kepada lomi dari Salarnah bin
Kuhail, ia berkata: Abu Za'ra' menceritakan kepada kami dari
Abdullah telrtang kisah yang disebutkannya, ia berkata ..Tidak

ada seorang pun kecuali kelak akan melihat rumah di surga

dan nrmah di neraka, dao itulah Hari Penyesalan. pendudnk

neraka melihat rumah yang disdiakan Allah untuknya jika ia
mau beriman, lalu dikatakan kepada mereka" 'seandainya
kalian mau briman dan mengerjakan amal shalih, maka
rumah yang kalian lihat di surga ini untuk kalian,. Merekaprm
merasa menyesal. Lalu penduduk surga melihat rumah di

\
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nerak4 lalu dikatakan k€pada mer€kq 'Kalau bukan karena

karunia Allah atas kalianr.r: l@l

23815. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyalt

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shaleh,

dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah SAW UersaMa" lht
qt.t-,lJv.i5;lyi4;rl# # '!pH,:6 *4 yy,?';?1u,
,Jtnl ,br"Jt tji .iii ,o-)tr) ,t:ijfi-s ot:-i:.39 tjir orJf J" &,Jl
j ,ofl, t;r'# oj;$ ,oij.':t o3!;xitti; o,i;t,1.i ,or .1ir r;

irir r,f''#! o"_,:o,116 
" 

y^F: S2t 6-, : J$ :iY,f.F :7f.t'# ;; ;;i5),:d;t,tb ?;,' Ab t, i*;'r; :t,itt;o7 ji
€';l C' :y)ia?s <';,?|-'ri:' ii6 O p ffi Giit "pada Hari

Kiamat kclak akan didatangknt kcmatian lalu diberdirikan

antoa surga don neraka. (Kematian itu) seakan'akon dolam

bentukdomba yang gemuk dan bagus."

Rasulullah lalu bemaMa, "Ialu dikatakan, 'Walui penduduk

strga, talrukah kalian apa ini?' Mereka melilnt sectra

saksama, lalu menianab, 'Ya, itu adalah kematian'. Lalu

dikatakan, 'Wahai penduduk neraka, tahukah kalian apa ini?'
Mereka melihat sectra saksama, lalu menjav,ab, 'Ya, itu

adalah kematiotr'. Kemudian domba itu diperintahkan agar

disembelih"

Rasulullah SAW bersabda' "Allal, SW lalu berfirman,

'Walui Wndu,fuk $trga, kekolldt, tidak ada lagi kcmatiot

Wahai pendu&* taraka, kckallah, tidak ada lagi kcmatian'. "

Rasulullah SAW lalu merrbacakan firman AllalL "Dan

berilah nureka peringatan tentong Hri Perytesalo4 (yairu)

letika segala perkoa telah dipttrts. Dan mereko dalam

kclalaian don mereka tidok (pla) berimort"

rDr Ibnu Abi Syaibah dalam Mushouqf (71512) dan Ath-Thabrani dalan Al Kabir
(eRs6).
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Beliau menunjuk dengan tangannya kepada dunia r@

23816. Ubaid bin Asbath bin Muhammad menceritakan kepadakq ia
berkata: Bapakktr menceritakan kepada kami dari Al A'masy,
dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,
mengenai firman AllalL 't:Sii );iV "Dan berilah merekn
peringatan tentang Hoi Penltesalan," ia berkata: Rasullah

SAw b€rsabda \ :y|ui-,{ ;:;ry ,oF}4,;rgi.r )at ti- :ctli-
t :ojiE ,i1i rt 1.rr oj.;t ,b ,Ju| ,i;JEi o;tp lrir .pt

l: f *r7!\AsuiurS ,js
't, zi;r J,t v-l ,i:i*ijE ,ai 5r u,rr,ii f 'jd,ig 9 7.t6 3b F,,yt v-;,i:i y ij,+ rai $r r;-,isei-f , 

jd
6ii -i tt'r;Sii- );*b?ji'; "aseiu (kepada penghuni

:t'F ;rli."4:;jtiie,Ja-,evt # i;;

strga), 'Wahoi penghuni strga!' Mereka melihat secara

saksama. Kemudion diseru, 'Walui penglruni neroko!' Mereka
melihat secora saksamo. I-alu dikatakan, 'Tahukah kalian
lrcmatian?' Mereka menjawab,'Tidok'. I-alu didatangkanlah
kematian dalam benuk domba yang gemuk dan bagus,

lremudian dikatakan, 'Ini adolah kcmatian'.Lalu ia diambil
dan disembelih Kemudian diserukan, 'Wahai penduduk
neraka, kckallah, tidak ada lagi kcmatian lYahai pendudt*
surga, kckallah tidak ada lagi kematian'. "

Rasulullah SAW lalu membaca aya\ "Dan berilah merelca

pringaton tentang Hari Perynsala4 6attu) futika segala
perkoa telah diptttts. Don mereka dalam kelalaian dan

mereka tidok (Wla) beriryrtm' rw

23817. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

r@ Al Bnltari dalam pemhhasan mengenai ta8b (4730),Muslim dalam pembatrasan

--^- mengenai al jauah(40,41), danAhmad dalamMusrudQ9).
'* Al Bukhari Mlam Shahih secara ringtas dalam pembahasan mengenai o-rtqaq

(6545) do Ibnu Abi llatim dalam tafrrtu QD409).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allall 'erfir ii );it; "Dan berilah mereka

peringatan tentang Hoi Penyesalan," ia berkata, *Allah

menggambarkan kerratian dalam beNffik domba wama putih

bercamprn hitam, lalu disembelih. Penduduk neraka ptm putus

asa dengan kematian" kareNm tidak bisa mengharapkannya,

sehingga mereka merasia me,lryesal karena mereka kekal di

neraka. Sedangkan penduduk surga merasa armn dengan

kematian dan tidal( merasa takut dengannya, dan hari ittt
adalah hari yang sangat dahsyat, karena mereka kekal di

surga."

Ibnu Juraij b€rkatq "Penduduk neraka dikumpulkan ketika

kematian disenrbelih dan kedua kelompok melihat dan itulatl

makna firman Allalr 'ifr A'i-tjii'*ii;'gaitul kctiko sesala

perkoa telah diputtts. Mt hereka dalam kclalaiot."r@a

23818. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kad, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari bapakry4 ia mernberitahukan

kepadanya batrwa ia pemah mende,ngar Ubaid bin Umair

berkata *Kelak akan didatangkan kematian seperti seekor

binatang, lalu ia disembelih dan mantrsia saling melihat."l025

23819. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memb€ritalNkan k€pada lcarni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allalr 'r;::rt'6;;fi "Dan berilah mereka

peringdan tentotg Hui Penyesala" ia berkata, "Maksud

Hui penyesalon yaitu Hari Kimat"

r@f As-Suyrthi dalrrrrt Ad-Dur Al Mertno (5 I 5 l2).
tE Ibnu Al Jauzi dzlon 7ad Al Masir Qn3q dm fihat riwayat sebelumnya dari Abu

Sa'id Al Khudri serta Abu Hurairah wara mtfu'.
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Ia lalu membaca firman Allalr A,UIV & {t;L$,# 36 J
@'u,#Jt i,J (3o$ fil # " Sup1n iangan ada orang

yang mengatako4 'Amot besu penyesalanht atas kelalaianht

dalam (menunaikon kmajiban) terhadap Allah, sedang aht

sesungguhnya termasuk orcmg-or(mg yang memperolok-

olokkan (agatnaAllah)'. " (Qs. Az-Zumu [39]: 56)1026

23820. Ali bin Daud menceritakan ke,padakrr ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kard, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada lemi dari Ali bin Abi Thalhall

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allalt 's'jjt ;; ;;iV
"Dan berilah mereka peringatan tentang Hri Penrysalan," ia

berkata" "Ittr merupakan salah satu nama Hari Kiamat, Allatl
menerangkan kedalrsyatannya dan mengingatkannya kepada

para harnba-Nya akan siksanya."lo27

Takwil fiman Allah: j'Ji ,j; iy ([YaituJ ketika segola

perhaiatetah dipatw)

Allah berfirman: Yaitu ketika diputuskan bahwa penduduk

neraka kekal di dalamnya dan penduduk surga kekal di dalamnya,

dengan disembelihnya kematian.

Trknil fiman Allrh: 'rrf'lii i;t A'i@* mereha datorn

helolafutn dan nurekatruh tl,r.ral befirnarr)

Allah berfirman: Orang-orang kafir lengah dengan apa yang

akan dilalokan Allah atas me,reka tatkala mereka dibangkitkan dari

kubur dan dimasulkan ke dalam neraka kekal abadi selamanya.

r% Ibnu Athi)rah dalm Al ttfuttqrr Al Wojiz (4117) dan Ibnu Al latze doJam 7.ad Al
Masir(51233).

r@7 Ibnu Abi llatim dalam taftir (712,109).
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Namun mereka tidak percaya dengan Hari Kiamat dan Hari

Kebangkitan, serta balasan yang akan mereka terima atas perbuatan

mereka

ooo

3;;;QyWJj,6ltLi*$-
"sesnnguhny a l<arri- lrlwp uN bumi ilmr srrlrua qcmg. or(mg

y6rrg ada ili orrilm{ta, darr-horryorre:pdtl<amilah mselco
ilikenrfiialikrrn.' (Qs. Itlaryam [f9]: 4O)

Allah berfirmm kepada Nabi Muhammad SAW: Wahai

Muhamma{ janganlah engkau bersedih karcna orang-orang kafir itu
mendustakan kebenarm yang engkau bawa, kar€na kelenyapan dan

kekekalan mereka adalah urusan Kami. IGmilah yang akan

merrberikan balasan aas perbuaan mereka ketika kelak mereka

ke,mbali kepada Kami. Orang yang baik akan memperoleh pahala

kebajikannya dan orang yang buruk akan me,mperoleh balasan

keburukanqra

000

46* i'(e1'**\$,afi\5
$ 6i,&1; H;_{;'a{ (,'i;,

"Cerital<arlah (rwilvffiwmail kisoh lbralrdrm di dnlmrl N
Kitab (AI Qur'orli ini. Sesanguhnyafu ailalah seor(mg

y arrg sutgat manbar.arlorr- lagi *ormg nabil lngtlah lefrk*
ilrberlrutnl<egdobapalnya,1I/ahodBapal<ku,nmgapa
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l<mu merryentbah *ilfru y@tg dnak flwtdengqr, ddak
metih,n ^ W.WffirW ffirsetik;t 

Fm? "

Allah berfirman: Ceritakanlah wahai Muhammad dalam,Al

Qur'an kisah Ibrahim Khalihmahnon dan kisah bapaknya kepada

oftmg-orang kafir musyrilq bahwa ia adalah orang yang jujtr dalam

bicara dan janji-janjinya

Lafazh 6* adalah bentuk lafazh .}iJ dari Oi&tr.

Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan makna ini, maka

tidak perlu lcarrri ulang di sini.l@t

Latazh q artinya adalall Allah telah memberitahukan

kepadanya dan memberinya wahyu. Kerrudian Allah berfirman,

"Ceritakanlatr wahai Muhammad, kisah Ibrahim ketika berkata kepada

bapalcry4 'Apa gunanya Bapak menyernbah patung yang tidak

mendengar suara, tidak melihat apa-apq dan tidak memberimu manfaat

apa pun? Ia hanya gambar yang dibua! yang tidak memberi manfaat

serta tidak menolak batraya! Sembahlatr Tuhan yang jika engkau

meminta kepada-Nya maka Dia mendengarmtq jika engkau diliputi

sesuatu maka Dia me,lrolongmu, dan jika engkau ditimpa bahaya maka

Dia menyelalnatkamnu' ."

Para ahli bahasa berselisih pendapat tentang masuknya huruf ,,4

dalam firman-Nya, r-,!*'W"na BaPkhL "

Ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa jika Anda berhenti

padanya, maka katakana q{ r;-. la menrpakan hunf ,r4 tambahao, seeerti

;""d Anda iif ri r.-oaian dikatakan if U:itu disambung. Akan

tetapi tatkala lafazh .plr terdiri dari dua hunrf, maka seakan-akan ia

tm lfrat pema$iran surah AeNisaa' ayd.69 datl AI Maa'idatt aya76.
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knrang, maka harus ditambah huruf hq dmt hunf ya seakan-akan

menjadi setelaturya. Oleh kaena ittr; mereka berkata $ A U dan

menjadikan huruf ra sebagai ta'nits (indilCIsi p"t ,rp,raof. Bisa juga

dibaca tukhim (pembuangan huruf alfiir @anuruda) karena engkau

boleh memanggil apa yang engftau tmbahkan kepada {irimu dalam

makna yang tercakup, seperti pertataan orang Arab .J fi L.: { Atau

dalam Al Qu'aq yryt d *{ 6-. Bahkan terlradang r.bud;" orang Arab

berhenti atas htruf ia dengan ta

. Sebagian ahli bahasa Kufah mengatakan bahwa huruf la pada

ill 4 adalah ha woqf (berhenti). Sering mereka ucapkan sehingga

menjadi seeerti ha ta'nits (indikasi perempuan), memasulckan atasnya

i&ofah. Jadi, barangsiapa me,ncari idhafah, maka dengan hunrf ra,

bukan yang lain, karena setelahnya engkau me,lrcari hurufya, dan ketika

ittr tidak ada huruf ,r4, dan yang ada adalah hunrf ra, seeerti perkataan I
or{ U,*- yang lain. Barangsipa mengatakan q{ U mata ia berhenti

dengan huruf ,ra, karena setelahnya ia tidak mencari hunrf ya.

Barangsiapa mengatakan *,J ri -"to ia bertenti padanya dengan huruf
ta, dan boleh juga dengan lnn{la. Jika dengan huruf ta, maka huruf
/la menjadi ra karenanya, dan waqaf dengan ln adalahjaulL kecuali

dalam perlcataan seseorangl@s ,,-eti 4 Uia menjadikan fathahdi sini

sebagai fathah tukhim (pembuangan huruf akhir pada mtmada),

seakan-akan ia adalah ujmg dari nama, dan ini jauh dari kebe,naran.lo3o

ooo

r@ Al Farra dalun Ma'oi Al Qr'a (y32), Az-Zuurj dden Ma'oi Al Qu'ot
(3831,332), dn Ibnu Athiyah dalnn 11 74,r1*r- Al Yajiz @llt).

rrr'0Ini nenea*an penggalm Uait syairNaUighah Adz-Ilzibymi &lem diwmya (hal.
9) dni qasidah yug memuji Amr bin Al IIeiB Al Ashghr bin Al Ilaits Al
A'raj bin Al Hoits Al Akbar bin Abi Symr ketika ia lai ke Syam dan meiretry
di sana
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@6;
'W ahd Bapolika4 senngulmyo tclah ilaturg kepadaku

sebagi.an i/'rrlr'rr pryetalwffi yorrrg ddil daangl<epadurru,
mf,l<o *utilah alrz,, nlscorya alcu al@r merumiulclcmt

l<epadonw ial6r yfr.gl1n:,ts.' (Qs. Marfam Uglz 431

Allah berfirman: Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai
Bapaklcq sesungguhnya Allah telah me,mberikanlnr itnu yang tidak
diberikan kepadamrr maka ihtilah aku dan terimalah nasihathr,
niscaya al<an dcu tunjuklon kepadamu jalan yang benar, yang engkau

tidak akan tersesat karenany4 yaitu agama Allah yang lunrs."

ooo

@(r;'S1J. 'bq$tti""t'rL;r( #i 46-
"W ahd Bapldrr4 iarrtgorlr/.ah l<mw merryen$ah syetmt.
Sesnaguhny o sletfri itu &ffhaka l<e4da Tuhff. Y urg

IvfnhoPernlnah." (Qs. L,Iarfm llglz 441

Makzudnya adalalL Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai
Bapal*u" janganlah sekali-kali engkau menyerrbah syetan, karena

sesungguhnya syetan itu mustrh Allah."

pr 46oru gry'i3 seeerti lafaztr, p.litr artinya 'Ji

#,. Nu** ada sebagian atrli bahasa Arab yang mengatakan bahwa

lafazh U.aXt 46aru \fo'Glt,lafazh jtilt artinya d{lt, d* lafaz/r. 4-fJt
artinya Jltilt. Mereka berdalil dengan syair Tharif bin Tamim Al
Anbari berikut ini:

(v*$frdS|,;);6_ pc *, A o:L i AyiS

-

t --- t-



Tdl,drAt/l.:Ilrur}rar.

,orr?,F_.;;_f ,4.rk

Mereka berkata "Lafacn
Wallalru o'lam.

ooo

"W ahd B apalilcu, sesungguhny a aku lilwut dr fuhw o r<amt
al<ffi diti*po ailzab ilcri Triharr Yarrg Mallu Pemlnalu rn.akr
l<rrrinrrmrnjodil<aworrtbagi sretrrrr.' (Qs. Lrlaqnam U9l: 45)

Maksudnya adalah, Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Watrai
Bapaklq sesungguhnya alu tatru bahwa jika engkau meninggal dalam

keadaan menyembatr syetan, maka engkau akan disiksa AllalU karena

engkau telah menjadi sekutu syetan, hingga akhimya engkau binasa."

I-atazh3lbl ".en khswatir," dalam ayat ini artinya nfrf, r"p"rti
lafa7n $,;rir yang artinya ii,r, aaam fimran Allah, 16 IrK 'jlAi $S

@tfiUtg'-!yq*-t-t;*,*i "Dan adapin anak muda itu,

noka kcAtqn adalah orang-orang mubnin dan Komi talru bdna
Dia &an mendorong kedua orang tuorya itu kerydo kcsesatot don

kckofiran " (Qs.Al Katrfi [8]: 80)

ooo

16! Bait ini disebu&an oleh Ibnu Manztlrr dalam Lisur Al Arab (42tg8), i^
menisbatkannya kepada Tharif bin Malik Al Anbari. Ibnu Mandrur lalu
berkomentar bahwa ada pula png mengklaim bahwa ia adalatr Tharifbin Amr.

...ri;brtS'-rtt sil
11i;; matcsuanya adalah 'i,irb.-

.

g; ;t -J \t'bKa d;tri G 0r1i 6g_i .161 oy ;s
@

I

{
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";ig* *t i ,i"'etg-,4:; J; A LL;\ iC

@tg j:+;:b
"Bqlcatabapalcrryar'Bencilcahl<snuul<e\d4athmtttthm*u,
lwi lbrahilrr,? Jil@l<mw frdakfudwrrfr, ma/la niscaya t<snau

akfrrkwaiun, dar tingall<olilah akubwt walcar yang
lrrlna'.o (Qs. lvlaryam Uglz 461

...,., r?1*w1nfirman 
Alhh: ;i i $"i*LV-*:; & e\ +t\; JC

.rU;;Y (Berfua bapaknya, nBencihah lbmu hcpodt tuhon-tahanku,
hai lbrdrim? Jiht kamu tifuh berhenti" naka nbcaya hatnu ahan
hurajatnt')

Allah berfirman: Ketika Ibrahim mengajak bapaknya
menyembah Allah dan meninggalkan syetan, bapakrya berkata
kepadanya, 'Apakah engkau benci kepada hrhan-tuhanku watrai
Ibratrim? Jika engkau tidak berhenti maka aku akan balas
mencelamu dengan perkataan yang buruk."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Meneka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berihrt ini:

23821. Musa bin Hanm menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Anr
bin tlammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
me,nceritakan kgpada kami dari As-Suddi, ia berkatar Jti-J,33:j # i^ d Es,-lra, i-C i1,r,,;;,
bapabtya, 'Bencikah' kmnu keryda nlan-tulwnht, Iroi
Ibrahim? Jika kanu fidak berhenti, maka niscaya kamu akon
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hrajon'." Ia berkata, "Maksudnya adalah dengan celaan dan

perkataan.'1032

23822. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritgkan

E€eadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman AllalL # f ,4-Ji{;* 
"Jika komu tidak berlunti, maka niscalu komu akon

hrajon,'ia berkda, "Makzudnya adalah dengan perkataan,

'srmggulr, 6t6u aken me,ncelamur.:r 
1033

23823. Al Husain menceritakan kepadakq ia berkata: Aku pernah

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitahukan kepada lomi, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak b€rkda tentang firman Allah, ';)33;'{ "Mako

niscaya konu akot hrojant, 'ia berkata, "Maksudnya adalah

de,ngm pe*daan ymg cela" lB

Takwil frmen Allah: W ;j.;V @an tinggoltunlah aha

buatwafuuyuglarna)

Para ahli tafsir berselisih peirdapat teirtang penals*,ilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah" tinggalkanlatr

alar untuk selamanya Mereka yang berpendapat de,mikian

menyebntkan riwayat-riwayat berikut ini:

23824. Muhanmad bin Basysyar menceritakan k€pada kami, ia
be,rkaa Abdurrahman bin Mahdi meirceritakan kqada kami,

ia be,rkda: Su$an menceritakan kepada katni dari Abu

Hnshain, dari Ikimalu mengenai firman Allah, $ Aj.;Y
ItB2 A1 Mawldi &ln Arrltuid wa Al tlyur QB64-) dm lbnu Alhiyab daln Al

tlahoroAl Yqb@llt).
tott 6i4tB Al Mawadi driln ArrWld wa Al Uyur (38il) dan Ibnu Alhifh datolrn Al

bfulwro Al n'dv (4llt).

a$
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"Dot tinggalkoilah aht buot wabu lnng lona," ia berkata"

"Ivlaksudnya adalah selamanya." 1035

23825. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Muhammad bin
Abi Wadhah menceritakan kepada kami dari AMul Karim,
dari Mujahi4 mengenai firman Allalr (( j-ji$ "Oo,
tinggalkonlah aht buot waku yang lona," ia berkat4

"Maksudnya adalah selaman5na.' 
1036

23826. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakm k€pada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al I{arits menceritakan kepadakrl
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allalt W jj.-{t;
"Dan tinggalkonlah aht buat wabu yang lama," ia berkata,

"Maksudnya adalah selamanya.- 1037

2382t. Al Qasim menceritakan kepada lomi" ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid" riwayat yang sama l@8

23828. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kanf, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatada[ dari AI Hasan, mengenai firman

Allah, W aj.;V "Don tingalkanlah aht btnt waku yang

larna," ia berkda, 'Maksudnya adalah selamanya'l6e

tsrs bid
tsr6 lbid
16? Mulahid dalam ta8h (hal. 45Q, Ibnu Athifh dalam Al trtuIwrq Al Wajiz (4t18),

dan Al Mawardi &lern A*Nuha wa Al Uyn (3R74).
tsr. Ibid
r@e Al Mawdi dalam An-Mtkat wa At Ulttor (3R74\ dan Ibnu Athifh dalan Al

lvtuhors Al Wojiz (41 lt).
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23829. Al Hasan bin Yahya menceritalmn kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mernberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar merrberitahukan kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allab $ aj.;Y "Dan tinggalkanttah aht
btnt wabu ywtg lama," ia berkata, "maksudnya adalah

selamanya.rr lo4o

23830. Ibnu Humaid menceritalcan kepada karri, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, tentang ayat
W ;j;V "Dan tinggalkanlah aht buat wabu yang lama,"

iaberkata "Maksudnya adalah selamanya." lml

23831. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada karni dari Abu Hushairu dari Sa'id bin
Jubair, mengenai firman Allah, W i.A;:\ "Dan
tinggalkonlah aht btnt wahu yang lono," ia berkata,

"Maksudnya adalah selamanya." Is2

23832. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai fimran

Allah, W aj;V "Dan tinggalkanlah aht buat waltu yang

I ama, " ia bert at4 "Maksrdnya adalah selamanya.:r I 043

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa malananya adalall
tinggalkanlah aku dalam keadaan engkau selamat dari hukumanku

terhadapmu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

r* Abdurrazzaq dalam aftir (2/360).
rqr lbnu Katsir dalm r^frin (9D52) dm lb,nu Athiyah dalan Al Lfuhstu At Wajiz

(4/18).
ro2 Al Mawardi drdram,4*Nutawa Al UlttotQBT4)dan Al Baghawi drllarn Ma'alim

At-Toail(316?2).
1013 Al Mawardi dal*rt ,4tt-Nuka wa Al Uyut AB74).
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23833. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin
Shaleh menceritakan kepada lomi dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai finnan Allalt t!1, ;-)d$ "Oan
tinggalkanlah aht btnt wafuu ywrg lama," ia berkat4
"Maksudnya adalab jauhilah aku, dan engkau dalarn keadaan

selamat." lM

23834. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, firman
AllalL W aj.;Y "Dan tinggalkanlah aht buat waHu yang
lama," ia berkata, "Maksudnya adalalL jatrhilah akrl dan

engkau dalam keadaan selama! sebelum hukumanku

.:r 
1045

23835. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, jj.;t;
(1| "Dm tinggatkanlah aht buat waHu yang lama," ia

berkata, 'Makzudnya adalah dalarn keadaam selarnat." lB5

23836. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan k€pada kami dari Qatadah,
riwayatyang sama 107

r* Al Mawardi dalen A*Nuka wa Al Uyor (3f,?4) dan Ibnu Athiyah dalam Al
tululwro Al Waj iz (41 lt).t*' Ibnu Abi l{fu-dail tutir OAato) dm lbnu Athiyah dalam Al 1tuhuru Al
Wajiz(4llt).t* Al Mawardi dmllun A*Nuka wa Al Uyu QRT4),Ibnu Al Jauzi dalam ?td Al

. _ Masir (5 D37), dn N Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Q 1622).
rs? Abdurrazzaq ,lalam taftir (2360)
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23837. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Katsir bin Dirham Abu Ghassan menceritakan kepada

lomi, ia berkata: Qunah bin Khalid menceritakan kepada kami
dari Athiyatr Al Jadali, mengenai firman AllalL W, ;.#5
"Dan tinggalkanlah aht buat waku yang lama," ia berkata,

"Maksudnya adalah dalam keadaan selamat." l&8

23838. Al Husain menceritakan kepadakq ia berkata: Aku pernah

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

memberitalnrkan kepada lomi, ia berkata: Aku mendengar

Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allall W allb "Oo"
tinggalkanlah aht buat wabu ymtg lotra," ia berkata

"Maksudnya addah, jauhilah aku sebelum hukumanku

menimpamu.,lo49

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurutku

adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalalL t'nggalkan aku
qebelum hukumanku menimparnrl karena perkataan ini terletak sesudatr";ig;* *i i ,4"1i*o kamu fidak berhenti, moka niscaya kamu akan

htrajam." Itu menrpakan ancaman dari bapak Ibratrim, bahwa jika
Ibratrim tidak berhelrti mencela hrhan-tuhannya maka ia akan

mencelanyu jrgu dengan perkataan yang buruk. Jika tidak juga berhenti,

maka Ibratrim disuruh pers sebelum bapaknya menghukumnya.

Adapun pendapat

meninggalkannya

pembicaraan.

mengatakan bahwa Ibrahim disunrtr pogi
selamanyq tidak sesuai dengan alur

000

t*t Ibnu Katsirdalam tafsfu(9D52).
to'e Al Mawardi dalam A*Mtkat wa Al Uyut QB74) dan Ibnu Al Jauzi dalan 7-ad Al

Masir(5237).

yang

untuk
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@ ti; .r, <,9 fif", a ;;:r:,,!^!"'{t- JGt

ifiJ|* 
",,V:Si;t s;, oeolsA'#j:V

*1 q);i
nBer:katalbrahim,'Semogakeselnm*ndilinn,lpdlil<mt

l<epadanu, alu alwr mer''dlntal<an ffiWutt fufuru lnpodo
Tuhrr,i<nt Sesangguhnya Dia smgu bak kepadalu. Dan

dku al<frnmenionii<m diri ddww dfrl dtri afuyurglwu
sera sr;lain Nlah, ildJ ab al<mbqiloakepadnTuhmtku,
rwdah-nwdalwt aku ddak orl<frJ l<ecewa ilengan bqiloa

l<efudnTuhmrlu'.' (Qs. Maryam [l9J: 42.481

Tatcwit fiman Allah: ,r,6(frf;,, -i);JU""*r;:X,
(*; @erhata lbrahit4 "Semoga keselomotun ditimpahhan

kepadamu, aku ahan mcmintahan urqrun bagimu kepada Tuhanhu
Sesungguhnya Dia sangat baik hepadaku,,)

Allah berfirman: Ketika bapaknya mengancam akan mencaci
dan menghukurnnya, Ibrahim berkata kepadany4 "semoga keselamatan

dilimpahkan kepadamu wahai Bapakku- Aku akan tetap mengajakmu
dan mendoakanmu meskipun engkau mengancamku. Aku juga akan
memohonkan ampun untulmu kepada Tuhanhl kiranya Dia zudi
mengarnprmi dosa-dosamg karena sesungguhnya Tuhanktr Maha
Lembut kepadakq Dia selalu mengabulkan doa dan permintaanku."

l*rfa/n (i; -.t--y" telah aku jelaskan pada bagian yang lalu
beserta dalildalilnya, maka tidak perlu kami ulang lagr di sini. r0$

'm Lihat penaftiran surah Al A'raaf ayat lE7.
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Derrikian penafsiran para ahli tafsr, sqerti dalam riwayat-

riwayat berihfi ini:

23839. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi ThalhalL

dari Ibnu Abbas, mengenai finnan AllalL V q 5( Aiy

"Sesungguhnya dia s(mgat baik kcpadah+" ia berkat4

"Maksudnya adalah Maha I snbut.' 105 I

23840. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu V/ahab

memberitahtrkan kepada l<ami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, Qr; qSfiSy"Sesungg;uhnya
dia sangat baik kepadoha" ia berkata, "Makzudnya adalah,

sesungguhnya Dia Maha kmbut kepadaku-" 1@

Talai,itfimanA[ah: i,tV:$ fi pi u5]i6 FjtV
6 $ &1"';Si-Ji t; @on *u atun meniatrtton diri darimu

dan furi apa yang lcamu seru sebin Allah, dan aku akan berdoa

kepada Tuhanhu, mudah-mudahut ahu tidah okan hecewa dengan

berdoa hcpada Tuhanha)

Maksudnya "dalah, Ibrahim be*at4 *Aku akan pers
meninggalkanmu dan meninggallon apa yang engkau sernbah selain

Allah. Aku akan be,rdoa dan b€ribadatt kepada Tuhanku dengan peruh

keikhlasan dan karmdukan, semoga Dia mengabulkan doakrr dan aku

tidak kecewa dalam berdoa kepada Tuhanku."

ooo

r05r 15oo Abi hdim dal'm tafsir (7D41) dm Ibnu Al Jauzi d^lara Zad At Masir
(5D38).

1052 Ibnu Al lata dalam fud Al Ma* Gf?3,q.

I

I

I

t
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%Z;r:t 3;;LAc5.. iipi afigv:
eb'da'Jb6;tq,Ji16;@

@sr
ulvlaliu-lir;frr<al}r.ahimsudahmenic,ililcaar-iliriilarintrr;el<a

ilnl ilari afuyarrtgnrl":el<t srlrnfuh vzllain AIIr/n" I(omi
urugu alil<ut kepailmry a ls@, dsr Y d qti.. D ut nasing-

nlrrsingnyal<Mi @Sld meniaili naH. Dornl(orni
anugualicmrkepadtmnekt*@ianilrr:irohml<mniilfi r

l<orllni iailikffi nselahah hrtrr tmrgbrdiktradi tingi.'
(Qs. Marfam [19]: 49.50,

Tatwil firman Alleh: Al;t ii gi tr';t;g'-lL ?iA 6i
Lr) ttZ %-A;r;t:irJL Moht hdh" Ibruhim sudah irio***,
diri dori nereka dan dari opa yorg mercha sembah selah Allat,
Kami onugerahhan hcpodanya hhq, dan Ya'qub. Dan mosing-

tttoshgnya Kani anghd nunjodi nobf)

Allah berfirman: Ketika Ibrahim telah pergi meninggalkan

kaunrnya dan sesembahan m€,rekq Kami hibur ia dalam kesedihannya

dengan orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah
daripada mereka, yaitu IGmi anugerahkan kepadanya seorang puta
bernama Ishaq serta cucu bernama Ya'qub bin Ishaq, dan Kami jadikao

mereka lrcmua sebagai nabi.

Allah berfirman 6; arn bukm l*'f Ur-" lafazh Jfberindikasi
tunggal, bukmjamak

-ll-.-

ejq
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Takwil fiman Alhh: W,rV3q -iL iG:6t e I u;;
@an Kami anugerahkan kepda merefu sebagian dari rohmat Karrri

dan Kani jadikan merekafuohtttturyong baik lagitinggi)

Allah berfirman: IGmi anugerahkan rezski dari ratrmat Kami

kepada mereka semua, yaifu lbrahim, Ishaq, dan Ya'qub, serta Kami
jadikan mereka sebagai buah bibir yang manis bagi manusia sekalian.

Demikian maknany4 s€eefii dijelaskan dalaur riwayat berikut

ini:

23841. Ali bin Daud menceritakan ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin

Shaleh menceritakm kepada lrami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL * i'q'ii 67.)
l.j$ "Don lfumi jodiknn mereka btnh ntur yang baik tagi

tinggi," ia berkata, "Ivlaksudnya adalah pujian yang baik."l053

Kenapa Allah me,nyatakan bahwa lisan yang ditetapkan atas

mereka bersifat linggl? Kar€Da memang selurutr penganut agarna

memuji mereka Orang Arab biasa berkata i){i ot1J_ djt* Ii yang

maksudnya adalah pujiannya alatr celaannya. Serta seperti kata Amir

binAl Harits dalarn syairnyaberiktrt ini:

roufi t', v",;"rt j; i .. arTr y 3u. 4 ;t
Dalam ,-"* lain disebutkan: 'jt- li$ ?i3 I.

ross):;jlt1'.ir,rlyr ,#- ok'.....6]gi * i zZ:; -ie
t053 Ibnu Abi llatim dalm ta&ir 8D410) dan Al Mawardi Mu A*Nuka wa Al

UwrGRTS).rB Ibnu Athifh dal,rrl Al llulwro Al Yajiz @ll9).
r0t5 Bait ini menrpalon krSra A'sya BahilalL yaihr Abu aahfin Amir bin Al Haits,

secangpenyair Jahili.
Lihat bait ini dalam diwamya @ Ensild@ia syair elelcnonilq Majma' Au-
Tsqafih,ayaAbu Zhabi.
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q {$'b() t5, i,Kryg;;,TJ, g f'$
oDut 

cqitakarll/rah 0A lvfuIwlrmwd l<e4do nrriekn), ldsdh
lvhm ili ilalnn NKitab (Al Q1rr' orrr) ini. Sesungguhnyc ia

oilalah *nr@tg yorrrg dipilih ilm xnratgrosnl ilort rruarh.'
(Qs. Itdaryam [19]: 5f)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Ceritakanlah wahai
Muhammad kisah Musa bin Imran kepada kaumrnu, batrwa dialah
orang yangterpitih.

Para ahli girab berselisih pendapat tentang lafazh V&.tos6

Mayoritas ahli qira'd tvladinah da Bashrah, serta sebagian
Kufalt membacmya de,lrgan huruf lan kacrah yang artinya
sesungguhnya ia memurnikan ibadah dan tauhid hanya kepada AllalL
tanpa menyekutukan-Nya dengan apa prm.

Mayoritas ahli qira'at Kufah selain Ashim mernbacanya dengan
hunf lam fathah, yang artinya, Musa telah dipilih Allah sebagai
penerima risalah dan menjadi nabi s€rta rasul-Nya.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang benar adalah
yang mengatakan bahwa Musa memumikao ibadah hanya kepada
Allah, dan dialah orang yang dipilih Allah untuk menerima risalah-Nya.
Jadi, kedua bacaan tersehrt memang b€nar.

16 Ashim, I{mzah, dan Al Kisa'i me,mbacmya drynfahoh@a hunrf laz.
.,Ihu l(8fo, Nafi, dm Ahl Amr mcmbacoya dryfr ftarrrort.
Pcrlu diperhaikm, di sini perbedao yaog ada M qira'a Ashim, lang rtalam
selunrlr lit€ratr lomi dlsehrtkm bahrva ia mcmbacmya dengan fdhah Wb
hunrf loz, dan rya ymg dirirvay*km oleh Ath-Thabrani disini bertentmgan
dengan itu
Litrr. Hujj ah Al Qira' a (bl. 444, 4r',5), Ar-Taisb fi Al Qiro' a ls-SaD, (hal. I 2 I ),
dm lbnu Athiyah dalam Al Ltuhoto Al Wajiz (4DO).



iYtWuy6i,@g rifii!, ,-$irir.'c_i,
g$t';t

"Dutl<dnJi tclah memmgilrrya ilmi sebelahlclwr guffnmg

Tluff dm l<uni tclah nerdelcdcnmya l<@ado Korrrri ili
walxu dia mrnait (l<e4ful<ralr.i). Doalr[(arrd tclah

mengarruger:alil,orrtke4daalyyasebagiutrahml<crniryairl.r*ruWffiTf'Iffi"
Tatrwil firman.luan: f-{i ,-Si rti ,.'i*, @an Kami

telah numanggilnya dari sebeloh hanan gurrung Thw)

Allah berfirman: Kami memanggil Musa dari sisi gunung.

Maksud lafazln sebelah knnon adalah sebelah lonan Musa,

karena gunung tidak memiliki sebelah kanan dan kiri.

Demikian penak\ rilannya, seperti disebutkan oleh para ahli

tafsir dalam riwayat berikut ini:

23842. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahtrkan kepada lomi, ia berkata:

Muammar memberitatlrkan kepada kami dari Qatadah,
mengenai finnan Allah, ;::ii-r-}Jii uF - "Don ltumi telah

memanggilnya doi sebelah karun gtmtng ThuF," ia berkata,

"Makzudnya adalah dari sisi gurung sebelatr L- .rt1057

Pada bagian yang lalu, telah kami jelaskan makna lafain );hi
dan perselisihan pendapat di antara para ahli bahasa telrtangnya, serta

Td',I-NI'/Tfui

I

I

I

I

t

rw AMurrazzaq AaUm ta$ir (2360) dm Ibnu Abi Hdim dalam ta6ir (71241l).

I
f
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telah l<ami buktikan kebenaran perdapat kami, sehingga tidak perlu
kami ulang di sini.lo5t

Trt(wit firman Alleh: €r, L5; @an ltuni telah
merdekatkonryn kcpda l(nt i di waletu dia munajat tkcryda lfumiJ)

Allah berfirman: Kami telah mendekatkannya kepada IGmi
pada waktu munajat.

Disebutkan bahwa Allah mendekatkan Musa ke,pada-Nya,

hingga ia dapat me,ndengar bunyr goresan pen4 sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23843. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yahya

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Atha bin Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, firman Allab q',85 "Dan Karrri telah

mendekatkanryn kcryda l{ami di waHu dia nntnajat (keWfu
I{ami)," ia berkate "Maksudnya adalalt Dia mendekatkannya

hingga ia dapat mendengar bunyr goresan pena."lose

2384. Muhammal bin Mansu Ath-Thrsi menceritakan kepada l<arli,

ia berkata: Yatrya bin Abi Bal@r me,nceritakan kepada kami, ia

bertata: Syibil me,nceritakan kepada l<ami dari Ibnu Abi Najih,
ia ber*da: Menunrtku ia dari Mujahi4 menge,lrai firman
Allalu €1'85 "D@, Ituti telah mendekfrkowDn kcrydo
Ifuiri di wahu dia nnnojat (kcpda lcoti),u ia berkata,

"Antara langt keempat." Atau berkata, "Antara langt ketujutl

dan Arsy t€rdryd tt{uh puluh ribu hijab, yaitu hijab cahaya

dan hijab kegelryan, hijab cahaya dm hijab kegelapan. Musa

rtt LfratpqraGiran surah Al Baqrah ayd,63,93 dm An-Nisaa' alat 154.
rrEe Al Mawadi dalan,4*Mtha wa Al lgtor (3876) fuIhu Al Ja;re dhhn ?ad Al

Moir(5l2AO).
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masih terus mendekat hingga antara ia dengan Dia hanya sahr

hijab, dan ia mende,ngar bunyr goresan pena 'Musa berkata,

"YFhoi Tulan perlilratkanloh (Dzat-IvfQ kcpadafu agu aht
melihot-Mu"rffi

23U5. Ali bin Sahal me,nceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj

menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari Abu
Aliyatr, ia berkata, "Ia didekatkan kepada-Nya hirgg" dapat

mendengar bunyr gor€san pelra" 106l

23846. Ibnu Humaid menceritakan kepada lomi, ia berkata: Jarir
memceritakan kepada kami dari Atha dari Maisarab" mengenai

firman Allab q185 'Dot l<@ti telah mendekatkowrya

keWda Kan i di wahu dia mwnjot (kcryda l<arni)," ia

berkata, "Ia didekatkan hingga dapat mendengar bunyr goresan

pena dalam Lauh Matrfirzh."

Syr'batr berkat4 "Ia dibonceng oleh Jibril AS.'1052

Qatadah berkata seperti berikut ini:

23847. Al Hasan bin Yalrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+Mrwrazzaq memberitatrukan kepada lerri, ia berkata:

Muamrnar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allah, * '^{}t "Dan lfuni telah

menileknkotryn kcpada Korri di wabu dia munajat t'epada
Ihrri)," ia berkata, "Ia selamat dengan kejujuranny.rr 1063

t* Ibnu Al Jauzi dalan fud Al Mas ir (5 D4l) dan lbnu Kasir dalam ta&ir (9 D5 5).

'6r As-snynttri d^Iifl\ A&Dtrr At Mottsw (9/515), ia menisbatkannya kepada Abd
binHumaid.

162 As-Suyrfti dalarn l[pw Al Ltotsw (51515).
163 Abdurrazzaq dalam tafsir Qt36O).
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Tarrwit fimrn Athh: 6WiLi-6;;, 5(S; @an Koni
telah menganugeruhhan *ryaanya sebagian rahnat Koni, yaitu
soudaranya, Honm mcnjadi seorung nabl)

Allah berfirman: Kami anugerabkan kepada Musa rahmat dari
Kami, yaitu saudarmya, I{mrn, sebagai nabi yang memperkuatnya.

Demikianlab seeerti dalam riwayat berihrt ini:

23848. Ya'qub me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Aliyatr
me,nceritakan kepada karni dari Daud, dad Ihimalr, ia berkata:

Ibnu Abbas berkata tentang firmm Allab irA-1fr e 5(i;
,. . ,aq, a21r "Dot l<omi telah menganugerahkan kcpadattya

sebagian rahrnot l(otti, lnitu saudoo4n, Hrtm menjadi
seorang nabi," ia bertda, "flmm lebih tua dari Musa, tetapi

Allah hendak menganugerahkan kenabiannya untuknya'lm

ooo

Isnro'il (yurg terxbut) ili ddfrn N Qrrr-'orrt Sesragguhnya
io aildah *onnrgyalr,gDrnr iqiilrrya, dat ilio ailolah

*or(mgras,i ilarrlMbi." (Qs. I,{ar}ram [19]: 54)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Cedtakanlah wahai

Muhammad kisah Isma'il bin Ibrahim dalam Al Kitab, sesunggutrnya ia
adalah orang yang tidak pemah dusta dan menyalahi janjinyq yang jika
berjaji kepada Tutrannya atau salah seorang harnba maka ia pasti

'* Ibnu Katsh dalam t:rftlir (9D57) dan Ibnu Ami1,ah dalem Al lfihoro Al Wojiz
(4Do).
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Demikianlah rnatnanya, seeerti dalm riwayat-riwayat berikut ini:

23849. Al Qasim menceritakan kepada kard, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jrraij, mengenai firman Allah, i;$'a( Xt

$)i "senmggufutya ia adotah seorang yong benar janjinya,"

ia berkata, "Makzudnya adalatl, tidak pernah ia berjanji kepada

Tuhannya kecuati pasti menepatinya.'165

23850. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wabab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

merrberitahukan kepadaku bahwa Sahal bin Uqail

menceritakan kepadanya, bahwa Isma'il AS pernah berjanji

kepada seseorang akan menemuinya di suatu tempat lalu

Isma'il datang dan orang tersebut lupa datang, namun Isma'il

tetap menunggulya di ternpat tersebut sampai keesokan

harinya" dan orang tersebtrt pun datang pada keesokan harinya.

Ia lalu bertanya, "Apakah engfuu tidak beranjak dari tempat

ini?' Isma'il meqiawab, "Tidak." Orang tersebut berkat4

"Sungguh, aku lupa' Isma'il berkata, ecr{ku tidak akan

beranjak dari tempat ini sebelum engkau datang." Oleh karena

itu, Isnra'il disebut orang yang jujur." lffi

oo0

(*; .*' + o(s',fli; rii$6 At-$s
nDur ia nrlnylr:.th aliirrya lulnfi*. fusrnfulvtonnlg ilorrt

metwunkm zal<a" dffi it ailalah *onmg ymtg iliriilhai di
sisiTdwnnya' (Qs. L,Iarfm [19]: 55)

t65 6s-S.ryuthi &ltm A&Dwr Al Motar (5/510, ia tidak me,nisbatkannya kecuali

kepada Ibnu Mundzir.t6 As-suyrthi d^lam A&Dwr Al Motsu (5/516), ia tidak menisbatkannya kecuali

kepadalbnuJrir.
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Abu Jatfar berkrtu Allah berfirnan: Isna'il
kelnarganya mendirikan shalat dan mengeluarkan ?akat" maka ia

menjadi orang yang diridhai amalnya oleh Tuhannya dan dipuji dalam

menjalankan tugasnya, tidak pemah menyalahi perintatr-Nya

SGG

q'K'^ff;@ 66-* i,(,xy-l:;,3L,# e'F'v
nDorircelrital<anlahftANhtharmadlefudf, nselca,rcisdh)
Idris (yarrrg tersebut) ili ilalmt N Q*'orlr. Sesuagguhnyo ia
adalah seofimgyffirg wtgd men$qadcm ilat vzormtgnabi.
Dornl(mi tclah nwtganfifrnyol<e naruba yorrtg frng{i.'

(Qs. I\darfam [19]: 56.571

Allah berfirman: Ceritakanlatr wahai Muhammad kisah Idris AS
yang disebutkan di dalam Al Kitab, sesungguhnya ia adalatr orang yang

jujur dan seorang nabi yang Kami wahyukan kepadanya apa yang Kami
kehendaki. Kami juga mengangkatnya ke martabat yang tinggr.

Disebutkan batrwa Allah ke langit ketujuh

ketika ia masih dalam keadaan hidup.

Sebagian ahli tafsir b€rp€ndapat bahwa Allah mengangkatnya

ke langitkeenam.'

Sebagian lain berpendapt bahwa Allah mengangkmya ke

langit keempd. Seperti disebutkan dalanr riwayat-riwayat hrikut:

23851. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahtrkan kepada l€mi, ia berkata: Jarir bin Hazim

memberitahukan k€padaku dari Sulaiman Al A'masy, dari

Syamr bin Athiyalu dari Hilal bin Yasaf, ia berkata: Ibnu
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Abbas bertanya kepada Kab, dan aku sedang b€rada di

sisinya. Ia berkat4 ..Apa makzud firman Allah t€ntang Idds

AS, g;,€k'i:rr|Dan Komi telah mengangkatrya ke mutabat

yong tinggi'." Ka'ab b€rkat4 "Adapun Idris, Allah telah

mewahyukan kepadanya 'sesungguhnya Aku akan

mengangkatnu setiap hari seperti halnya mengangkat amal

perbuatan anak Adaln, maka Aku ingin agar engkau

bertarnbatr artal'. Lalu datang seorang temannya dari malaikat,

maka ia berkata, 'sesrnggghnya Allatr telah mewafuytrkan

kepadaku begini dan begni, maka katakan kepada malaikat

maut agar ia mengakhirkan kematiankq $rpaya bertambah

amalku,. Ia pun dibawa oleh malaikat tersebut di antara dua

sayapnya, kemudian naik ke langt. Ketika ia sampai di langit

keempa! keduanya bertenru dengan malaikat maut yang

sedang tunuL maka ia berkata kepadanya dan malaikat maut

pun berkata kepadanya tentang perkataan Idris kepadanya. Ia

lalu berkat4 'Mana sekarang Idris?' Ia menjawab, 'Ini dia, di

atas punggungku'. Malaikat maut berkata, 'Anetr, aku diutus

dan diperintahkan aEtr mencabut nyawa Idris di langlt

keempat, maka aku berkata dalarn diriku, "Bagaimana aku

mencabut nyawanya di langit keempa! sedangkan ia berada di

bulni"?' Malaikat maut pun mencabut nyawanya di sana'

Inilah makna firman Allah, W €k i{{; 'Don Kami telah

mengongkatryn kc mrtabat yang tinggit:tt06t

23852. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lGmi, Al Hadts menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia bertata:

1067 Ibnu Katsir dalam ta6ir (91260, 261), iab€d@' 'Ini adalah p€nutuan Kab Al
Ahbar dri Isra'iliya, yang sebagian4ra ada yang tidalc b€nr'"
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Waraqa melrc€ritakan kepada l€mi, semuanya dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujahid, meqgenai firman Allalt W €k '^;i;
"Dan Kani telah mengorykatryn kc motabd yong tinggi," ia

berkate "Idris diangkat dan belum meninggal, seperti halnya

IsaAS.'lm

23853. Al Qasim menceritakan kryada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang sam4

hanya saja ia berkat4 "Dan behrm mati." l6e

23854. Muhamrnad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklnr menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL W €k '^{{; "Dnt Kotti telah mengangkatnya kc

martabat yang tinggi," ia berkata, "Ia diangkat ke langit

keenam, latu meninggal 4i *r*rrl0rl0

23855.' Al Husain menceritakan kepadaku, iaberkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata: Ubaid bin Sulaiman memberitahukan

kepada kami, ia berkata: Aktr mendengar Adh-Dhahhak

berkata tentang finnan Allab W€k'.{i; "Dan l{ami telah

mengongkofirya kc mutabd yang tinggi," ia berkat4

"Makspdnya adalalu Idris meninggal drmia di langt

k@nam." l0l

23856. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berlcata:

AMurrabrnan menceritakan kepada lomi, ia berkata: Su&an

me,nceritakan kepada kami dari Mansrt, dari Mujahi{

tm MuSahid dalam taeir Gal. 456).

'o lbid
rm Ibnu Abi Hatim dalnm ur8lr Q D4l2).
ro7r 15ro Katsir dalam ta8ir (9/262).



Tfistu Ada:Ilrurtui

mengenai firman AllalL W€k'.{i; "Dan ltuni telah

mengangkatnln fu ntrtabot yerg tinggi," ia berkat4

"Maksudnya adalah di langit keem1mt." 102

23857. Abu Kuraib menceritakan kepada Immi, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Su$aq dari Abu

Hanrn Al AMi, dari Abu Sald Al I(hudd, firman

Allalt W W '^g; "M, Knmi telah mengangkatnya kc

motabat lnng tingi," ia berkata "Maksudnya adalah di tangit

keempat."lm

23858. Ali bin Sahal menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj

menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, dari Rabi bin Anas,

dari Abu Aliyah Ar-Rayyahi, dai Abu Hurairatu atau yang

lainnya 
-Abu 

Ja'far Ar-Razi ragu-, ia berkata: Ketika Nabi

SAW melakukan Isra', beliau dibawa Jibril naik ke langit

keempat. Ketika ia minta dibul@kan pintq ia ditanya, "Siapa

ini?' Ia menjawab, "Jibtril." Mereka bertanya "Siapa yang

bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Mereka bertanya"
*Apakah ia telah diutus?' [a menjawab, 'Ya" Mereka berkata

"semoga Allah memberinya umur yang panjang atas saudara

dan l&alifah. Sesrmgguhnya dialah sebaik-baik saudara dan

l&alifab serta sebaik-baik orang yang datang." Beliau lalu

masuk dan berte,mu dengan seseorang. Jibril berkata "Ini
adalah Idris yang telah diangkat oleh Allah ke te'mpat yang

tinggi.'toal

23859. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

t@ SuSan Ats-Tsauri dalam ta8ir (hal. lSO.
rm At-Tirmidzi dalam Tdsb Al Qu'ot (3157) dm As-Suy{ilhi dalam A&Dwr Al

Mot&o (5 I 5l 9), ia menisbdmnya kcpada Ibnu Mrdawaih'
t@' Lfrat Al Bul&ri dalam Shalrih pembahasm me,ngenai shalat (349) Muslim

dalam pembahasa meirgenai imm (163), dm Ahmad &lam lvfusnad @n0r.
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menc€ritakan kepada lomi dari Qatadall mengeNrai firman

AllalL W €k '^;t; "Dan Koni telah mengangkatnya ke

martabat yang tinggi," ia berkata: Anas bin Malik
menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah menceritakan

ketika mi'raj ke langit, beliatr bersabd4 *Aku menemui Idris

di langit keempat.'l@5

ooo

d aw i#, ifi 
:;ii u'$i i r,1; xt'a'r$i 4Ji,

,F-; u::e$ a $yi$tS ci iir,br;b etl iit e,
(*',e'tT,

-z.z . <J

"Melreloa itu adalah oruJg.ormtg yang tclf,h diW nilcrffi,
oleh Allah yoitn puannb dfrilcetmnrralt Ailarr, dm dnri

or(mg-orurg yorJg I<Mi ffiSl(fr bwna Nuh, dm d*ri
lcetttrtuwn lbr ahim ilut I* ail' dln dtri or (mg. or (mg y ang
@lah l<amli bqi Wtutiuk dm tclah l<ami pilih. Apdbilo
dibacal<ffi mto/-.cyor-NlahYurglvlalwPernuahkef,adn
nselq md(l nrl-lel<n nlrclry,ffigleff ilengm berln$ud dmt

tnrrrtorrtgis.' (Qs. L,Iaqram [19]: 58)

- Trlrwil fiman Nlrh: i3*'fi! ;r2'4i n r4;'ii'd'r-ii 4i
WS6S #;,t#Satl,iij ;A i6i ti -M,,"L 

ila odotoh

orung4rang yng telah diberi niknd olch Alloh, yaita lnra nabi dari
kdtrunan Adorrr" dan dui orung4rong yarrg Kami angfu betsanu

tozs 4tunad dalm hfusnad QD6O) dm At-Tirmidzi MIM Tafsir Qu' or Ql57).
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Nuh, dan dari hetwunan lbrahim dan lvail, dan dari orongqrarrg
yang rclah Karni beri petmjuh dan telah Kani pilih)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya: Orang-orang yang Alu
ceritakan kepadamu kisah-kisabnya dalarn strah ini, wahai

Muhammad adalah oraog-orang yang dikanrnia nikmat oleh Allah

dengan taufik-Nya, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dari

ketunman omng-orang yang Kami angkut dalam perahu bersama Nuh,

dari kettrnrnan Ibrahim Khalihrralman, dari keturunan Israil, orang-

omng yang Kami berikan petunjuk untuk beriman kepada Allatt dan

beramal shaldl serta orang-orang yang karni pilih rmtuk mengernban

risalahlGmi.

Ketunrnan Adam di sini makzudnya adalah I&is. Keturunan

orang-orang yang dianglnrt brsama Nuh dalam peratru maksudnya

adalah Ibrahim. Keturunan Ibrahim maksudnya adalah Ishaq, Ya'qub,

dan Isma'il. Ketunman Israil maksudnya adalah Musa Hanrn, Takaiab

Is4 dan ibunya (Maryam). Oleh karena ittr A[ah memisatrkan nasab

keturunan merek4 meskipun semuanya b€rasal dari Adam, karena di

antara mereka ada yang bukan berasal dari ketunrnan orang-orang yang

bersama Nutr dalam perahu, yaitu Idris, ia adalah kakek Nuh.

Tatnit firman m.nr 6j @ V #Jr 4: {y .ll 4
(Apabila dibaco*o, oyatayot Allah Yodg Maha Pemurah kepada

nurehar rrraho m*efu ncnytmghur dengon bersuiud dan nenoryis)

Allah berfirman: Jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allatt

dan dalildalil-Nya yang ditunrnkan kepada mereka dalam kitab-kita,b

merek4 rnale mereka bersujud kepada Allah dengan penuh

ketawadhuan dan kehinaan, sambil menangis.

lrata/n .;(Jt 4auU bentuk jamak d*i 9,t, seperti ;ul jamak

dari kata :6, d- ;*ir 3r-rt dan ?E,ia bisa iii*rut meskipun/atl
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mengikuti bentuk kata Ji,seperti .rrrdr 6ii6loaklon menjadi ,ri, drn

lWt menjadi ',r'*, dan secara qiy* n 
"stinya 

t*l t-5,1. Akan
tetapi, posisi huruf rpan setelah dhammah tidak distrkai, maka ia diganti
mepjadi hunrf ya, seperti dalam jr-ak ftl it dan qi 1dr, d^ asalnya

adalah kata kerja t{.ft j:lf. Lalu hunrf waz dibalik menjadi ya karena

letalcnya sesudah dhammah dirasa berat, dan dalam hal ini ada dua

bahasa yang dikenal, dengan dh,anmah dan kasrah. Mrmgkin saja kata

yang dimakzud addah menangis ifir sendiri, seperti dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

23860. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dffi Al A'masy, dari Ibrahim, ia
berkata, "(Jmar bin Khaththab membaca srrrah Maryam, lalu

bersujud dan berkat4 'Ini adalah zujud, lalu mana

menangisnYat'7tlvl6

Makzudnya "dalah, 
mana tangisan ldtd? tu77

ooo

';6-,1F -o. 
53i W6',ji3i VtA iL'$; b iiL

@tj;
"Makadarftndlahseslui/aahnrr:el<a,prrrrgorrtti(yansiebk)
ytrJg menyi*ttyialm shala dm nunpuhmfilcm hawa

tot Ibnu Abi llatim dale taeir (712412).
rm Dalam maonslcip &rtulis: Tclah selesai ju ke-15 dai kitab Joni' Al Bayot min

At-Tdsir li AtbThoboi h allwfulillah, s€moga shala$'d dm salan
t€rlinpahkan keeada junj*gan kit4 Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya
penafsfoan awat juz tce-i e hsyi eUan,mulai dri firman AllalL,-i6, Oan ini aUn
selesai ditrrlis pada bulan Dailqa'deh tahtm 715 H. Semoga Allah mengampuni
peiulisnyq pengilmgnya, dan schmh umd Islam.



TdsirAt1a,Tlutui

naf smyarrmakamfr ehdkelahal<rm rmr;nrlfiwil(pffi&t.o
(Qs. It[arram [19]: 59)

rrrffil firmen Alrh:'*i3ifit1j5tvr3,fr!p; in l[;
(Maha ddonglah sesudah nureh4 pengganfi lyang jelehJ yang

nunyia-nyiafon shola dan nenryerturUkan hmva nafsunya)

Allah berfirman: Lalu ddanglah sezudah para nabi yang Aku
ceritakan kisah-kisabnya kepadmu dalm surah ini, pengganti yang

jeleh yang menyia-nyiakan shalat

Para ahli tafsir bersclisih pendapat tentang cara mereka menyia-

nyiakan shalat.

Sebagian berp€rdapat bahwa makzudnya adalatr

mengalfiirkannya dari waktrmya hingga ia lewat. Mereka yang

berpendapat demikian menyebrilkan riwayat berikut ini:

23861. Ali bin Sa'd Al Kindi menceritakan kepadakq ia berkata: Isa

bin Yunus menceritakm kgpada l<arni dari Auzai, dari Musa

bin,Sulaiman dari Qasim bin Mrilrhaimaratr, mengenai firman

Aualr '+53i W6",ji5t Vtl iL ?.i bJi! "Moko

datanglah sesudah nereka, penggonti (yang jelek) yang
menyia*yiakan shala don mempertwutkan luwa nofsurqla,"

ia berkda, 'Maksudnya adalah mengakhirkan waktrrryq
l<ar€rm jika meninggalkan beraili telah kafir.' lot

23862. Ishaq bin Zaid Al Khdtabi me,nceritakan kepada kami, ia
berkma: Al Faryayi menceritakan k€pada l<ami dari Auza'i,
dad Qasim bin Mukhaimrah, riwalrat yang sama

23863. Abdul Karim bin Abi Umair me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepadalcu dari

r* Ibnu Abi Hatim dalm urBE Q D4l2).
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Abu Amr, dari Qasim bin Mulfiaimarah, ia berkat4
"Maksudnya ndalatr waktuny4 karena jika
meninggalkan shalat berarti mereka telatr k&fir.:rlo7s

23864. Yrmus menceritakan kepadakta ia berkata: Al Walid bin
Muslim menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Al
Qasim, riwayat yang sama loEo

23865. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada karni dari Auza'i, dari Ibrahim bin Yazi{ bahwa Umar
bin AMul Aziz mengutus seorang laki-laki ke Mesir untuk

suatu unsan yang mendesat lalu ia keluar kepada para

penjaganya, dan ia telah menyarnpaikan kepada mereka agar

tidak berdiri ketika melihatnya. Mereka lalu mempersilakan

tempat bagrnya, dan ia prm duduk di antara merek4 lalu
berkat4 "Siapa di antara kalian yang mengenal orang yang

kami utus ke Mesir?" Mereka menjawab, "Kami semua

mengenalnya." Ia berkata, "Tolong yang paling muda di antara

kalian memanggilnya kemari." Lalu berangkatlah sang utusan

menemuinya. Ia berkata, "Jangan tergesa-gesa, tunggu aku

memakai baju" Ia pun pergi menemuiny4 maka berkatalatr

Umar bin Abdul Aaz" "Sesunggtrhnya hari ini adalah hari

Jum'afi, maka janganlah engkau pergr sebelum menunaikan

shalat Jun'at, meskipun kami 6sngutu$nu karena suafu

urusan yang mendesak, akan tetapi janganlatr engkau tergesa-

gesa berangkat dan meninggalkan shalat karena engkau pasti

dapat ." Ia lalu mernbaca firman AllalL 'iiL'+t3ifitt52rtV6.Ii7*:z"Makadotangtahsesudah

t* Ibid.

'* Ibid.
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merek4Pnggortti(twtsielek)yangmenyia+ryiakanslulat
don memPeran'*kor hawa nofstmlru."

Ia kemudian b€rkat4 "Maksud dari menyia+ryiakan

stwlat bukanlah meninggalkannyao tetapi mengakfuirkan

wdchrrSTa- 
lott

,.3866. Ibnu waki menceritakan kePada lomi, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada l(ami dari Al Mas'udi, dali Al Qasim bin

AMurrahan d-n Hasan bin Mas'u4 dari Ibnu Masb4 ia

p€mmh dimyq .'sesungguhnya Allah sering menyebut kata

'shald' dalam Al Qtrr'an' s€eerti dalam firman-Nyq 'i tii
@ lif &{ G ' (Yaitu) or(ms-oronswnstlai a2i.

slwldrqa'. (Qs. Al Maa'urut [104: 5) Atau firrran-Ny4 .r-il

@ 5iS 'rfy &'i '.Yang mereka itu tetap mengeriakon

sMdnln'. iqt. ^qf fvA'aarij lTOl:23) Atau firman-Ny4 {t
@ 6tf#- d\3 ifr 'ow' mereka selalu memeliltoa

sembahlwtgny'. " (Qs. Al An'aam l$: n) Ibnu Mas\rd lalu

b€rkd4 'Maksudnya adalah atas waktu-waktunya" Metreka

lalu berkata, "Kalau menunrt kami, 'meninggalkannya'' Ibnu

Ndas'ud lalu berkata "Kalau meninggalkannya b€rarti telah

f,u1ir.,l(El

23867. Al Qasim meoceritakan kQada kami, ia bertata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: umar Abu Hafsh Al

Abar menceritakan kepada l6mi dari Mansrn bin Al Mu'tanrir,

ia berkata: Masruq b€rkd4 "seseorang yang tidak memelihara

shal6 lima ura}*u akan dicatat sebagai orang yang lengalU dan

menyia-nyiakannya berarti celaka Sedangkan yang dimaksud

tct 6ro 66; llaim dalm taft;b Q D4l2)-
t* Al Maudi dalrm ,4*Nuka wa Al Uw, QB?g).
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dengan menyia-nyiakan s lralat adalah mengaldirkan
hingga lewat.'1083

Sebagian berpendapat bahwa maksud dari menyia-nyiaknn

shalat adalah meninggalkannya. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

23868. Yrmus bin AMul A'la menceritakan kepadakrl ia berkata:

Ibnu Wahab memberitahukan kepada lemi, ia berkata: Abu
Shalfiar memberitahukan kepada kami dari Al Qardhi, ia
berkata tentang firmao Allah Ta,ala, VtA iL '$ b,-I(i-eyi3fi W6 ',jAi "Maka datangtah trtudih mereka,

pengganti (yang jelek) yang menyia-rryiakan slwlat dan

memperhrutkon hona nafstmlta," ia berkata, "Maksudnya
adalalL mereka meninggalkan shalat."l0&

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang tepat menunrtku adalatl

yang mengatakan bahwa menyia-nyiakan shalat adalatl

meninggalkanny4 dengan dalil pernyataan Allah sezudahnya, 4( -$y
W"Jt;'rltTj"Kecuatt or(mg yang bertobat, beriman dan beramal
shalih." Jika orang-orang yang dinyatakan telah menyia-nyiakan shalat

adalah orang-orang mukmiq niscaya tidak ada pengecualian dari
mereka yang mukmin, karena mereka orang-orang muknin, akan tetapi

maksudnya adalah orang-orang kafir yang tidak shalat dan mengumbar

hawanafsunya.

Ada yang me,ngatakan bahwa maksudnya adalah sekelompok

kam dari umat ini pada ffiil zamarr.

23869. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia bertata: Abu
Ashim menceritakan kepada lomi, ia be*ata: Isa

menceritakan kepada l@mi, At Harits menceritakan kepadakrl

'c Ibnu tr(asir dal*rr ta6; 13712tr.

'o lbnu Abi Ilatim dalam aftir (?2a12).



23870.

2387t.

23872.

TdlfrrAdl,:IiaDrli

ia berkata: Al Hasan menceritalon kepada l€rd, ia ber*ata:

Waraqa menceritakan kepada karni, s€muanya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahi4 mengenai firman Allah, if 7i.b.iil-qiili 

W6'z3i,5r Vt! "M&o dotangtah sewdih merela,

pengganti |nng jelek) yang menyia+yiakon shalat do,
memperfirutknt hawa nofsurqn," ia berkata, "Ketika Hari

Kiamat dan orang-orang shalih dari rurat Muhammad telatr

lenyap, maka sebagian mereka menyetubuhi sebagian yang

lain di jalan-jalan yang sempit."

Muhammad bin Amr b€rkat4 "Maksudnya adalah b€xzina-"

Al Harits be*atq "Maksudnya adalahparapezina." l0t5

Al Qasim menceritakan k€pada lcami, ia berkata: Al Husain

menceritalran kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritalcan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sam4

dan ia be*at4 "Berzina, seeerti yang dikatakan oleh Ibnu
A-".n l0E6

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lorni, ia berkata: Abu Tamilah

menceritakan kepada l<ami dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari

Ilaimab Mujahi4 dan Atba bin Abi Rabah, mengenai firman

Anarr ',r53i W6',!i3i VA iL ?,,i; b,iii "Moko

datanglah sesudoh merek4 pengganti (yang jelek) yong

menyiaayiakm slulat don mempertwdkon hawa nafsurqn "

ia bertata, "Mereka adalah trmd Mulrammu6.,l0t7

Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Usyaib

menceritakan kepada lomi, ia berkata: S)ruraik menceritakan

kqada kami dari Abu Tamim bin Muhajir, dari Mujahid,

165 Mujahid dalam ta8ir (hal.45Q da Ibnu Al Jauzi dalqmt T.ad Al Masir (5D45).t* Mulatrid dalam ta$ir (bal. 45Q dam Ibnu Al Jauzi dalmt Zad Al Masb (5D45).
rw Ibnu Athiyah dallrnr Al lufith,tts Al Wajb (422).
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mengenal
b . .a.a

i firman Allah, Wtr4iir Vg jt .$ :i.ltiix(.,{,
A53i "Maka daanglah sesudah *"rik ,i"r!il"i',9tpt tursntr aqangnh sesudah mereko, pengganti (yang

jelek) yang menyia-nyiakon slalat dan memperhrutkan howa
nafstfiq)a," ia berkata, "Mereka dalam umat ini saling
menunggangi layaknya binatang dan keredai di jalanan, tidak
memsa takut kepada Allah di langit dan tidak merasa malu
kryada manusia di b-rni.,, lots

Trl$,it firman A[.h: g? ;;&- oli fUr*o merctu kehk
akan nenemui hqe^saan)

Artinya adalah, orang-orang yang menjadi pengganti para nabi
tersebrs at.,n masukke dal"'n le,mbahNeraka Jahanm.

Demikianlah maknanya seperti dijelaskan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

23873. Abbas bin Abu Thalib menceritakan kepadakq ia berkata:
Muhammad bnZiyad'bin Razzan menceritakan kepada karni,
ia berkata: syarqi bin eathami menceritakan kepada kami dari
Luqman bin Amir Al Kh,za'i, ia berkata: Aku datang kepada
Abu Umamah Shuda bin Iilan Al lahili, lalu berkatq
"ceritakanlah kepada kami suaru hadits yang pernah engkau
dengar dari Rasutullah SAW.,, Ia lalu mengajak makan,
ke,mudial berkat4 ..Rasulullah SAW bersabaa fu3 i3'r;*bt jj
ilgg i,6-F'* ufit'eli6 6'i* _p Z* p if k Uri }ttt -i{t

:? vi'J ,i'6',$iit
,)tf i ,b-f * b?'&.6'e+ .;io',?k{ ili,rrir
f1l-,1*.1'& ,Fl d orj{ 

'jri tiut t:? d|J ,j,i',$lY#fE .#,##-3'j'fl :i*,,{: il,',t, }i :f ,
d;G1 ij; ,ay, fi ,;ji:iy,-t ili, <,qb'

1 ,.1r3r Jrl L*
Zl '.-.il <i.<* o*_ oP

to Ibnu lGrsir dalm raeir (3n29) 
^ 

*t
(51526) dri Mujahid dan ia meirisbakmnya r"paoa aua uin Humaid.
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'Sekiroqn oda Mu heras seberd sepuluh awaq dilempkon
doi mulut Jah,ottott, niscata fidak &on sanpi lce dosotOn

selona 50 tfut4 kcnudiot io berakhir kc ghaiyyin don

otsarrr'. Aku lalu bertanya 'Apal<ah gluiyyin dnn atson ittf?'

Beliau SAW Uersafaa, 'Yaitu du swnr yory ado di bawah

Neraka Jolnnon yng mengalir padorya cairon nouh
pendu&* ruraka, do ituloh yory dinyatakan Allah dalon

finnon-N1a, "Moka dotorylah sesudoh mereka, pengoti
Oang jelek) yorg rncnyiatryiakm slulat dot mempertwfikan

hau,a nofsmw n aka mereka kclak akon menetmti kesesd&t".

Juga dalam surah Al Furqaan ayat 68, "...ddt tidak berzino,

barangsiap yng mel&*m demikian itq niscaya dia

mendop (pembalasor) dos a Qyn). " 
rw

23874. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada lemi, ia
bertata: Amr bin Ashim menceritakan kepadahl ia-berkata:

Al Mu'tamir bin Sulaiman me,lrceritakan kepada kami dari
dari QatadalU dari Abu Ayyub, dad Abdullah bin

Amr, ia berl@ta tentang finnan Allall W';jt'- orlli "Uo*a
mereka kelak akfi, menetmi kcsesotan," ia berkata

"Maksudnya adatah lembah di Neral@ Jahaoam." lH

23875. Mubammad bin Basysyar menceritakan kepada l@mi, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada karli, ia bed@ta:

SuOm menceritakan kepada l<ami dari Abu Ishaq, dari Abu
Ubaidab dari Abdullab ia berkaa tentang firman /.Jlab, ,3;

'm Al Haitsami dalam Mqima' Az-hya'id (l06tg), ia bertcaa, cpi dalamnya
terdryc ormg-oreg yang lemalU t+i dianggry tsiqah oleh Ibnu Hibbo, ia
b€d@, 'Mereh salah'." Dinrayatkan pula oleh Ath-Thabrai dalar-,i Al Kabir

. ^^^ 
(8206), Q73 l) dm olch Al Mun&ir dmil"m At-Toghib wa At-Tuhib (41 4n\t* 
Ib,nu Atlriyah dalxn 11 tr 4rr1*r* Al Vaj b Q I23). 

-

€I
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W oA "Maka mereka kclak akan menemui kesesatan," ia
berkat4 'Maksudnya adalah lembah di reraka- l@l

23876. Muhammad bin Al }vlutsanna menceritakan kepuda kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Abu Ubaidah, dari AMullalr, mengenai firman Allah,

W'irfi-1r1l, "Uata mereka kclak akon menemui kcsesotan,"
ia berkata, "Maksudnya adalah sungai di Neralo Jatranam
yang busuk rasanya dan dalam dasanrya.'l@

23877. Muhammad bin Utaid Al Muharibi menceritakan ke,padaku, ia
berkata: Abu AI Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Abu Llbaidah, dari bapaknya, firman
Allah, t.il i;rt Jfr "Malca mereka kclak akan menemui
kesesatan," ia berkata, "Maksudnya adalah sungai di nerak4
tempat penyilsaan orang-orang yang memperturutkan hawa
nafsunya."tB

23878. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash
menceritakan kepada l<ami dari Abu Istraq, dari Abu Ubaidat\
dari bapakny4 firman Allalr W'i;;fr 3r1i "aa*a
mereka kclak akst menermti kcsesatan" ia berkate

rot Ibnu Abi Hatim dalm ta8ir (72a13).t* Al Haldm dalan Al lufustacbakQBT4)dri Abdurrahmm bin Al IIasan Al eadhi
di Hamadzan, Ibrahin bin Al Husain meirceritakan kcpada kami, Syr'bah
menceritakan k€pada kami dengan png sampai kepada Abdullah RA,
ia berkata, "sharrih isna{ Wi tidalc diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim,
s€rta telah diseoakati oleh Adz-Dzahabi."

'B Abu Nu'aim dil" Htlyah Al Autiya'(41}qdan As-suyrthi dalarr. Ad-Drr Al
l,Ioxsw(51527).

-
l_s3e_l--
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"Maksudnya adalah sungai di neraka temPat penyiksaan

orang-omng yang me,mperhrnrtkan hawa nafsmya.rr l09l

23879. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menc€dtalon kepada karli, ia berkata: Abu Al Atrwash

menceritakan kepada kami dari Abu Isha+ dari Abu Ubaidab

dari AMullalr" menge,nai firman Allah, W';i{'- r!t17 "Uoto
mereka kclak akan menetmti kcsesatan," ia berkata

'tnakzudnya adalah srngai di neraka tempat penyiksaan

orang-omng yang mempernrnrtkan hawa nafsrmya." l(D5

Sebagian berpendapat bahwa maksud lafazh (" aar- ayat ini

adalah ke rgat, s€eerti riwalratberikut ini:

23880. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: A$ullah bin

Shaleh menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh menceritakan kqada kami dari Ali bin Abi Thalhalu

dari Ibnu Abbas, mengenai finnan Allah, *;;e-,!r3"Uot
mereka kclak aksn metumui kesesatan," ia berkata, "I.afazf.

t$ -u**aoyu adalah kenrgian." lffi

Sebagian b€rpendapd batrwa matsuanya adalah kebunrkan,

seeerti riwayat berikut ini:

23881. Yunus menceritakm kepdakr1 ia bertata: Ibnu Wahab

memberitahukm kepada kami, ia berkaa: Ibnu Zaid bedda
t€Nrtmg firmm Allab Ta'alo,lib 'ii{, otlii "Maka mereka

kelak akot menenrui kcsesdot " ia berlcda, "Iafazh llL
m*srAnya adalah kehmrkm.' l@

rB Abu Nu'aim dalm HiW Al Alrlitla' (4D06) de As-Suyuhi &ln A&hn Al
Llonsu(515n).

'M lbid.
16 Ibnu Abi Hatim dalam taBir Qt24l3) dm Al Mawrdi &lam A*Itlalca wa Al

Uw(3t380).
'- Al Mawardi Mn A*Nttha wa Al Uyu QBt0).
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Seperti perkataan seorang penyair berihrt ini:

*) p' ;'i*-r t;- ut ...i:;l o6r *J;-tP ,*-"#
"Barangsiapa mendapati kcbaikan, maka orang-orang akan

memujinya, dan buangsiapa melahtkan kcbwukan maka ia tidak akan

selamat doi orang ycmg mencacirryo. "'*
Abu Ja'far berkata: Semua pendapat ini saling berdekatan

matcnanya, orang yang masukke dalam dua sumur dalam neraka seperti

yang disebutkan oleh Nabi SAW,lcee dan orang yang masuk ke lembah

dalam Jatranarnll* r.p"rti yang disebu&an oleh Ibnu Mas'ud, berarti

telah memperoleh kerugian dan kebunrkan.

ooo

i,Ai:'-r;'-,ifr 'b;Li,;ri- !, W Jt; iti, a( i * y

@te
' Kecuali ot Nrg y orrrg befioba4 bqlnan daxr ber anfll shalih,

makf, nsela itu al<ln nws,,tk surgd dfrrr dnak dif,rrioya
(dirusiknrr) seilikitpurr." (Qs. I\darfam [9]: 60)

Allah berfirman: Orang-orang yang demikian tadi sifatrya, akan

memperoleh kesengsaraan, kecuali orang-orang yang mau bertobat dan

beriman kepada Allah s€rta melakukan amal kebajikan, yaitu

menjalaqkan segala perintatrNya dan menjauhi segala larangan-Ny4

r- Al Alusi dalam tafsir (16/110), ia menisbatlcamya kepada Al Muraqis Al
Ashghar, fitu Amr bin Hcmalah dan Al lvlawadi darlam A*Nuka wa Al Uyutt

GAso).
'o lbid.
rru lbid.

tl
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m€reka akan masuk surga dan tidak akan dinrgikan sedikit pun dalanr

perolehan pahala kebajikan mereka, karena mereka akan dimasukkan ke

t€mpat orang-orang yang bedman dan dijauhkan dari tempat orang-

orang yang celaka

ooo

@ 6L i *''b(,x;6\ :;8';{}i'';',ii $ e3;
"Y dtu stlrgd Ailn yornrg teloh ifriorriikrrn obh Tuhm Y orrrg

NlalrrrPennnahr<egdahanfu,hmtfu,Nyorsrll<alipurr.(nrnlga
irr.i ddaknarnrrpl,- Sesungguhnya iolii Nlahiat Nsti al<nr

ilitepi.' (Qs. Marfam [f9]: 61)

Takwil firman Allah: ,;9L gailu surgaAnd)

Allah berfirman: Mereka akan masuk snga Adn.

la manslruD sebagai terjemahan dari surga. Surga Afu adalah

taman-taman tempat tinggal. Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan

maknanya beserta dalil-dalilnya, sehingga tidak perlu kami ulang di

sini.llol

Takwil frmen Nlah: '|f|U ;f" 'i$'t;t $i gong telah

dijanjihan oleh Tuhon Yang Moha Pemurah hcpoda hamba-hamba-

Nya, seholipun [swga ituJ titl& namph)

Allatr berfirman: Makzudnya adalah surga-surga yang dijanjikan

Allah kepada para hamba-Nya Mereka akan memasukinya dengan

gaib, karena mereka belum melihatnya

rr0r Lihat oenasirm surah At-Ta$ahayd72.
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Takwit firman Allah: 6y, i,*, i,( ,fy (Sesangguhnyo janji
Albh itu posti ahan ditepati)

Allah berfirman: Sesungguhnya Allah menjanjikaq dan janji
Allah di sini adalah surg4 ia akan didatangi oleh orang-orang yang taat
kepada Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga.

Sebagian ahli nahwu Kufhh mengatakan bahwa ayat ini
menginformasikan bahwa jaqiilah yang akan datang namun Allah tidak
menyatakan t3T i:rb't it3i mrena segala sesuatu yang mendatangimrl
maka Anda berarti mendatanginya.

Mereka berkara: Tidakkah Anda lihat bahwa Anda me,ngatakan:

"Alan samlrai kepada lima puluh tahun, dan lima puluh tahun telah
sampai kepadaku", semuanya adalah be,nar, dan telatr saya jelaskan

terdahulu mengenai hal ini. Dan dlamir tu pada firman-Nya: ,5f
adalah kembali *"pedru bfr "*.

ooo

W)'-;Rw-#+'l;K,$f;it;,,.'brr:s_i
"lvlqelrrr dnak nwrdcrrgff M<aam yorlry talc bqswo ili

dalmrJ swga, l<ecrzrtli uca@ flkfrrr. BaS, nrl."iela rezekdrrya
ili stln:ga itu tiarp-tir4- WEi dm ptntg.o

(Qs. h[arram Uglz 621

Talvil firman Athh: -(t $!$5 $iuii|-$ @ereha tidah
mendcngu perfuoon yarrg nh bergrota di dolom sulga, bcnoli
,rcap, solmrr)

tt@ Az-Ztiai drd,'m ltla'oti Al Qu'or (3836)dan lbnu Al Jauzi daltm fud Al Masir
6D6,AD.
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. Allah berfirman: Orang-orang yang masuk surga tersebut tidak

akan mendengar perkataan burulg dan yang mereka dengar adalatt

ucapan salam selarna! yaitu ucapan selamat para malaikat kepada

mereka

Takwil firman Allah: $;t4:RW-ii+ p; O"st mcreka

rezehinya di surga ita tiaptiap pagi dan petang)

Allah berfirman: Bagi mereka disediakan makanan dan

minuman yanglezatpada ukuran waktu pagl dan sore dari siang hari di

&miq dan pada ukuran waktu sore dari wallu pagt dari siang hari di

dunia. Kenapa dinyatakan bahwa trktran waktu makan pagr dan makan

sore di surga sama seperti ukuran antara makan siang dan makan sore

seseorang ketika di drmia, juga antara makan sore dan makan siang

demikian? Itu karena di strga tidak ada malam dan siang, sebagaimana

fi rmanAllarr,6ay,:Kaii;J"*i,*5-a,it:.ii'6Lcif\'ojj{a'&qs
@ ajtii "Katakanlah, 'sesrmgguhrrya patutkah kamu kofir'kepada

yang menciptakan bumi dalam dua masa don kamu adakan sehtn-
sehttu bagiNya? (Yang bersifat) demiffian itu adalah Rabb semesta

alam." (Qs. Fushshilat [41]: 9). Serta firman-Ny4 ',1; 
"5lN'3) 

Z
65"t!r;'r$i jl+.iy- i?,-E\,#, d,A p yrt?,,y1 :

ll6i'{.-is5L
7{l-, a{3i

ffi,,X'r#tffi,"rd{i,#oi*6t*#,"::d'p$ii!t;"A\i;frr,'J;Ai|'3(,.'3:r
@ "sesungguhnya Tuhon kamu taiatt )Uan yais telah menciptatran

langtt dan bumi dalam enom masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy.

Da menufiipkan malotn kcpada siang yang mengihttinya dengan cepat,

dan (diciptakan-Nya Wla) matahsi, bulan don bintang-bintang

ftnasing-masing) tunduk fupado perintah-l,lya Ingatlah, menciptakon

don memerintah lnrynlah lwk Allah Maln Suci Allah, Tulun semesta

alom." (Qs.Al A'raaf [7]: 59). Maksudnya adalah hari'hari di dunia.

Demikian malcnany4 seperti dijelaskan dalam riwayat berikut

ini:
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23882. Ali bin sabal menceritakan kepada lmrni, ia berkata: Al walid
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aktr pernatr
bertanya kepada ztthair bin M,hammarl tentang firman Allalt
$ ,51t,- #,'fi "Bagr mereka rezekinya di swga itu

tiaptiap pogt do, petang,,, ia berkata, ..Tidak ada malam di
surgq mereka berada dalam cahaya terus-menerus. Mereka
memiliki kadar waktu malam dan siang, yang mereka ketahui
l*dar waktu malam dengan dit,tupnya hijab dan ditutupnya
pintu, sdangkan untuk mengetahui kadar wakttr siang adalah
dengan hijab dan dibukanya pinttr..tto,

23883. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al walid
menceritakan kepada kami dari Khulaid, dari Al Hasan, ia
menyebutkan pinhr-pintu surgq lalu berkata, .Maksudnya

adalah pintu-pint, yang luarnya terlihat dari dalamnya, lalu ia
berbicara serta diajak bicara, dan ia memahami pembicaraan
merek4 buka dan tutuplalL ia pun merurut.,,l l&

23884. Ibnu Harb menceritakan kepadaku, Musa bin Isma'il
menceritakan kepada kami, ia berkata: Amir bin yasaf
menceritakan kepada l<ami dad y.hyq ia berkat4 ..Orang-

orang Arab pada masa itu beranggapan bahwa barangsiapa di
antara mereka memiliki mal@nan maram dan siang, maka
itulah kenikmatan bagi mereka Lalu tunrn ayat, W-#n'l;
W)'{fi 'n"g mereka rerekinya di swga itu tiaptiap pogi

dan petang'. S€perti waktu antara makan siang dan makan
sore kalian ketika 6i d'rri.nllos

23885. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karri, ia berkata:
Abdumzzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

ll! ttnu aUi Ilatim dalm taeir OD4l3).rtf ttnu Xasir dalam a&ir (9lT7l).
rro5 Al Qurthubi dararr ta6irittnn).
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Muamnar memb€dtah*an k€pada kami dari Qatadah,

meNrgenai firman Allab (r;t'lfi$'#, {t "n"g mereka

rezeHnya di swgo itu tiaytiap Wg don petang"rrm

23886. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lcami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-

Ats-Tsarni mernberitahtrkan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu

dari Mujatrid, ia berkata, "Bukan b€rarti pagl dan sore, akan

tetapi mereka diberikan makanan itu pada saat seperti ketika di

drmia mereka sedang nafsu -akart."ll07

23887. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadab, me,lrgenai firman

Allalr *;2'l$*#r'?i "Bast mereka rezekinya di swsa

itu tiaptiap Wgt don Wtang," ia berkata, "Di dalamnya ada

dua saag yaitu pagi dan sore, namun hal itu tidak berarti ada

malam, akan tetapi ia adalah sinar dan cahaya.'llot

ooo

@ 6, i,gi6 *- r'ti,f\'J;, av,

"laiah n$gcl y@tg akfil l<orrri worislorrt legdt hffiifu,
hrmtfu l<omlri y orltg *lolu brlrtahw a.'

(Qs. Marym [19]:63)

Allah berfimran: Surga yang Aku jelaskan kepada kalian ini

wahai sekalian manusia, adalah surga yang Kami utariskatl

"6 AMurrazzaq dalm taftir (7361).
rro Abdrrrazzaq dale taeir (2461) dm Ihu Abi lldim &larn taftir (72a13).
rro Ibnu Al lara dalm Zad At Mub (5fA7, 24t).
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Surahllaryan

Allah berfirman: Kami wariskan teinpat penduduk neraka di
dalamnya kepada para harrba I(ami yang bertakura.

oo0

"Dan tiilal,Jahl<Mli QiMl.) amn,l<ea&li ilmgm pr-l,intah
Tulwvrnt. lcepuny amt-Nyalah @. aN y orrg aila di hadap ut
lcit* qgapaymg aila dibelalwqk;ta ilm ary.orpayolr.g

adn ili atara kenemrya, ilar tiilalilah firlrramw lupo-"
(Qs. I\darram U9h 641

Talrwil fiman Allah: E i,$y{7;C6@an tidahtah Kami
pibrilJ turwr, kecuali dengan perhtah Tuhanmu)

Disebutkan bahwa ayat ini tunrn disebabkan Jibril lama tidak
turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Telah kami

sebutkan sebagian riwayat tentang hal itn, dan insya Allah akan kami

sebutkan sisa riwayat yang belum kami sebutkan. Berilart riwayat

tentang hal itu:

23888. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatr
bin Abban Al Ajali, Qubaishah, dan Waki menceritakan

kepada kami, Sufyan bin Wald menceritakan kepada kami, ia
berkata: Bapalku menceritalran kepadaku, serlranya dari

Umar bin Dzar, ia berkata: Aku p€rnah mendengar bapa*tcu

menceritakan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, batrwa

Muhammad SAW bertanya kepada Jibril AS, "Kenopa engkmt

lana sekali tidok mengunjmgiht seperti sebelumrryn?" Lafu

@
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turunrah aya\ 4.Vi6Lt:r6-i "CC 
X + i|$ydih;'1",$y3fir,urunlah aya\ 4'*.1,r-2 Lit-u9 \2+-t C8-4 t'41 Q) /u, t LoJvv)

@ 6 8; 'b(lr$ "Dot tidaHah kani (Jibril) twun'

lrecwli dengm perintah Tuhqtmu. kepnryaon-Nyalah apa-

aWyang ado fr hadopanHta, apa'apayang ada di belakang

kita dan aw-aw yang ada di antoa kzannw dan tidaHah

Tulwnmulupa.,AyatinimenjawabpertanyaarrNabi
Mutrammad SAw.lloe

23889. Muhammad bin Muammr menceritakan kepadaku, ia berkata:

AMul Malik bin Amr menceritakan kePada karni, ia berkata:

Umar bin Dzar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapaklnr menceritakan k€padaku dali Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sAw bersabda kepada Jibdl,

"Kenapa engkau lama sekali tidak mengyittrgiht ::Y'.t!
sebelumrrya? " Izrluturunlah ayat,'cfi6 4 + iL, 

yl&i'!U;

ti+'!i' i(6W <5-(D(1L(t''$"o*' raaruah kami

(Jibril) tttrun, kccuati dengan perfutah Tulwtanu. keptnyaan-

Nyalah apa'ary yang ada di hadapon Hta, a2n'apa yang ada

di betakang kita don aw-aw yang odo di ontua kcduanya,

dan tidailah Tuhonmu luP'4 "rrro

23890. Muharnmad bin Sa'd menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku me,nceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibgu Abbaq-mengenai W
auar 6w 4.C36',L('6-i'&6 5 E ;\t\w6
lU,i|J i("D*, tidaklah kani (Jibril) tw''try kcculi dengan

perintah Tulwnrnu kcpwryaor'Nylah aPa4Pa ymg ada di

tadapan kita, opa.aryyng ada di belokang kita dm apa-opa

rrrD 41Bul&6i dalam pembabasan mengcnai auhid (237) dm Ahmad dolzm,t Llusnad

(tBs7).
rrr0 Al qukhari dalan Tdsir Al Qu'ot (4731).



$lnahlilrn-yor

yang adq di antara ke&tarya, dan tidoWah Tuhanmu lupa" Ia

berkat4 *Jibril lama sekali tidak tunrn kepada Nabi SAW,

sehingga beliau meftNa sedih. Lalu dataqglah Jibril kepada

beliau dan berkata, "wahai Muhammad ,,IW ;\JL:ii:;(t
g-) ifj L(6W <5.t136Lt1;L-;') |#( 'Do, tidawah

karri (Jibril) tttrun, kcctali dengan perintah Tulnnmu.

kepnryaan-Nyalah opa-apa ymg ada di lwdapan Hta, apa-

apa yang ada di belakang kita don apa-apa yang ada di
antqa kc&taryn, dor tidaklah Tuhonmu lu1)a'. "rrrr

23891. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kard, ia berkata:

merrberitahukan kepada lolni, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr, ia

ber*ata "Jibril lama sekali tidak turun kepada Nabi SAW,

sehingga beliau rindu kepadanya. Lalu keti\a Jibril datang, ia

berkata kepadany4 ()W66-$ *=t Xk; ;\*L-{f;6
€,; ,4; L( 6W <i.'Dan tidaHah *ami (titrit) tunm,

kcanli dengan perintah Tulwnrnu kepttrryaan-Nyalah apa-

apa yang ado di ludopan kita, apa-apa yang ada di belakang

Hta dan ary-qpo yang ada di antoa kcduanya, dan tidaHah

Tuhotnu lu1)a'."lll2

23892. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid me,nceritakan k€pada kami, ia berkata: Sa'id

me,nceritakan kepada kami dari Qatadalu mengenai firman

A!,h, .t ifuit <i(36LV6.i e6 i,q ;ySyJl;r,
$,X!; 't("D*, tidaklah kani (Jibril) wrr\ t""ai dengan

perintah Tuhonmu. kepwryaon-Nylah ary-apa yang ada di

hadapan kita, apa-apa yong ado di belakong kita dan aW-aW
yang ado di ontara kc&rurW don fidoHah Tulwnmu lupa," ia

uu 16i4
ttr2 Abdurrazzag dalam ta&ir ((2/362) deng@ yang lebih panjang drirya
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berkata *Ini adalah perkataan Jibril, ia lama sekali tidak turun
membawa wahlq sehingga Rasulullah bersabda, 'Engkau

lama sekali tidoknrun sehingga aku sangat rindu kcpadamu'.

Jibril menjay3b, VibiiC;6-$,*(, AA; rt {y{ftiY,
tL| 8J L( 6W 6.'Dan tidaHah *r*i Tnuil nrun,

kectnli dengon perintah Tuhonmu. kepurryaan-Nyaloh apa-

aW yarrg ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang

Hta dan apa-apo yory ada di antwa keduanya, dan tidoHah
Tuhormu lu1)a'."lll3

23893. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrA ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Muja$d, mengenai firman AllalL ;L-$.t{f;6
ti,-|,it: 'oA; at <;.C3WqL-i'"5.C?ik1 "oi"

tidaHah komi (Jibril) twun, kectali dengan perintah
Tulunmu. kcpmlnan-Nyalah apa-apo yang ada di hadapan

kita, apa-apa yng ado di belakang kita dan apa-apa yang ada

di antsa kcdrcnp, dq, tidoklal, Tuhanmu lu1)a," ia berkat4
*Ini adalah perkataan mdaikat ketika larna tidak turun kepada

Muhammad SAW, seeerti pada surah Adh-f)htrhaa."Ill4

23894. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dad Ibnu Juraij, dari Mujatri4 ia berkata" *Jibril

tidak turun k€pada Nabi selama dua belas hari, lalu orang-

orang b€rkat4 'Ia telah ditinggalkan'. Oleh karena itu, ketika
Jibril datang beliau bersabdq 'Wahai Jibril, lamo sekali

I I It Ibnu Abi Hatim dalm rrfttu Q D4l4) dri llcrimah.t"t Moi"hid dalam taeir Gat 457)
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engkou ndak twwt kcrydaht, hingga orang-or(mg musyrik

berwasangka yng fidak-tidak kerydofu'- [plu tryugl4uy^\
&:igrlai4.u,r1L66-{&65qJ",$ytfi"t'
15 'Dqt tidaWah karni (JibriA tururr, kcctali dengan

perintdt Tuhotmu kepuryoor@nld, ary-apa yang ada di

hadapan Hta, apa-ap Wng ada di belakmg kita dm apa'apa

yang ada di @rtfra kchmya, dan tidailal, Tulwnmu
, , ,rlll5tttw -

23895. Al Husain menceritakan ia berkata: Aktr mendengar

Abu Mu'adz b€rkatd LIbaid bin sulaiman memberitahukan

kepada lomi, ia berkata Aku me,ndengar Adh-Dhahhak

b€rkata telrtans firman Allab 6-i'67(,5k, ;U$yJf;gt
68;igU-t"d> <;.Yt6ll:t "Dan ttdiHih kami (Jibrit)

tttntn, kcanti dengon perintah Tuftorunu kcpttnyaan'Nyalah

aW-aW yang ada di hadapon kita, apa'ap ymg ada di

belakang ktta dan aW'aWyang ada di oxara kcduanya, dan

. tidaflah Tulwmu lu1)a," ia berkata, "Jibril lama tidak datang

kepada Rasulullah SAW, hingga oftlng-orang musyrik

membicarakan hat itu Rasulullah pun merasa sedih. Lalu

datangtah Jibril dao berkata, 'Engkau telah bersedih dengan

keterlanrbatanlar atasnq dan orang-orang muqnik prm

menrbicarakan hal itu, akan tetapi akg hanyalatr hasrba Allalt

dan gtgsan-Nya Jika Dia merrerintahkgnktr dengan.suatu

perintah maka aku menjalankannya'. C'; :{, jt *y[1:iYt-(5,i$: i(6 aS a.V3Wt:t(r-$"cli'oo" tidaHah

kami (Jibril) tttwr" kcctali dengm perintah Tuhannnt

kcpurytaan-$nlah apa'apo yotg ada di lwdapn Hta, a1n'

apa Wrg ado di belakong kita don oP-aW yang ada di

rttt As-Srryufti d^|fr A&Drrr Al Mottsu (5/530), ia tidalc menisbakmya kecudi

kepadalbnuJair.
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(mtora kcduarya, dan tidaHah Tthonmu lury'. Makzudnya

adalah, dengan firman 1116-r .,1116

23896. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Ibratrim, ia

berkata "Rasulullah SAW lama menanti kdatangan Jib,ril,

maka beliau bertany4 'AW yang mempuatmu terlambat

datang?' Lalu qurunlah aya! !il,+iC \kj jt $ytieYt
$,n3: iK)W <5.V36L(ie'Dan naiain *r*i |ttt 11

tttrun, kcctnli dengon perintah Tuluwnu. kepwryaon-Nyalah

apa-ary yang ada di hadopan Hta, apa'apo yang ada di

belakang kita don aW-aWyang ada di antua keduanya, dan

tidaHah Tulwnmu lu1)a'. "

Tatrwil firman Allah: al <;.6't 6Lllt L-jI ',ii C ';
(Kepunyaan-Nyalah alra4payang ada di hadapan kila, apa<pa yang

ada di bebfung kita don apa-apayang ada di antara heduanyd)

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang penalovilan ayat ini.

Sebagian mengatakan bahwa maksud lafaz/r 6-$ & 6 ';,

"Kelrunyaan-Nyalah ary-apa yang ada di hadapan kita," adalah drmia.

LafazhA€6"Ap?-opo yong ada di belakanghra," maksudnya adalah

alihirat. I-afaz/n 
"tF <5. Vt "Dart apo-apa yong ada di antqra

kcduarya," makzudnya adalah antara dua tiupan.

Demikianlah, seperti disebu&an dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

23897. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada l€mi dari Abu Ja'far, dari Rabi, ia

berkata, "I*rfain G-i'eC 5 'Kepunyaan-Nyatah aw-aw

rrt6 16ro Athiyah dalam Al luluh.qro Al Wajb (4D4), Abu Hay5mn dalam taftir
QD80), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Lhsir $Da\.



yang ada di hadapon tila', makzudnya adalah dunia l,afa^
W (t'AW-oW yang ada di belakang hra'. maksudnya

adalah akhirat. [*rta/nw 4.(j 'o* apa-aw wg ado di
antsa kcdtnnln', makzudnya adalah antara dua tiupan."lllT

23898. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakami dei AbuJa'fa, dari Rabi, dari AbuAl-Aliyatr, ia

b€rkat4 "Lafazh qi ',rt C 5 'Kepmyao*Nyatah apa-aw
yang ado di hadopdt tifa', maksudnya adalah drmia I,ataz}n
(;L (t 'Aw-aw yang ada di belakorg hTa', maksudnya

adalah atfiirat llrt*h$ <j.Ct 'Dwr apa-opa yang ada di
antra keduanln',makzudnya adalah antara dua tiupan.'l I l8

Sebagian mereka mengatakan bahwa lafazh 6,-+l ',fr C :it
"Kepunyaan-Nyalah aW-aW yang ada di hadopan Hla," maksudnya

adalah akhirat. bfazh WVt "lynW yang ada di betakang kita,"
maksudnya adalah dunia [-ataz/r- ,^t <{.Cj "oan ow-aw yang ada

di ontoa kcduanln," makzudnya adalah antara dunia dan akhirat.

DemikianlalL s€eerti disebuitkan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

23899. Muhammad bin Sa'd menceritaton kepadakq ia berkata:

Bapaltcu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadah ia berkda: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "l*tfazln
tili ',rt C A'Kepryoon-I,galah ap-aw yong ada di
hadoprrhla', maksundya adalah affiird. l*rtaz/n W(y1ap-

' apa Wrg ada di belakmg lbla', rnaksrdnya adalah drmia.

Snrahlvlcrycn

rrrT Ibmu Athiyah dalan Al Muhsro At Wajiz (4D4) dan Ibnu Al Jauzi d^lan' Zad Al
Masir(5D50).

ntt lbid
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I-atazh W 4. Vt 'Dan apa-apa yang ada di antara

keduanya',makzudnya adalah antara drmia dan akhirat."l I le

23900. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazrd menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami daxi Qatadalu mengenai firman

AllalL L-i',frC lA"K"prrrryo*-Nyalah aw-apa yang ada di

tudapan kita," iab€rkat4 "Maksudnya adalah akhirat. Lata"h

W (t'AW-aW yalg ada di belakang tffa', maksudnya

adalah druria l*lfazA ,Aft $.t?j'oan apa-apa yang ada di

antua kcduanya', matcsuOnya adalah alrtara drmia dan

alilrirat.'ll20

23901. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lsmi, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman AllalL L-i'efi," Ke7runyaan-Nyalah apa'

apdyang ada di hadapot kita," iaberkat4 "Makzudnya adalatr

aklrirat. Lata/r- 6L11, 'Apa-apa yang ada di belakang kita',

maksudnya adalah dunia. Latacr-W 4.17j'Do, apa-aw

yang ada di antua keduantya',maksu&rya adalah antara drmia

dan akhirat."ll2l

23902. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Lrbaid bin Sulaiman memberitatlrkan

kepada kami, ia berkata: Aku pendengar Adh-Dhahhak

berkata tentang firman All"lr" ti*i 'q7 6 5 "Krprrrry*r-
Nyatah qry-qpa yory ada di hodapan kita," ia berkata,

"Maksudnya adalah atfiirat. l.*fazh AiL 6'Apa-apa yang

ado di belakmgftita', makzudnya adalah dunia. I-ataz/n 11)

rrre Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Mosb(51250).
trx 16;4
It2r AMurrazzaq dalam tafsir (2362).

i
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.1t1 6. 'Don apa-apa yang ado di antoa keduanya',

makzudnya adalatr antara dunia daq ekhirat."llZ

Sebagian mereka berlota seeerti dalam riwayat berihrt ini:

23903. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, mengenai firman AllalL 4.6Gzz
,l)J;t "Kepurryaon-$,alal, ary-apa yang ada di hadapan kita,"
ia berkata "Maksudnya adalah apa yang telah berlalu

dihadapan kita dari dmia. Iafazh 6Ll; 'Apa-apa yang ada

di belakong frfra', maksudnya adalah apa yang akan terjadi

sesudah kita dari dunia dan alfiirat .I.rrtazh G-i',i7t7 A'O*
apa4tpa yang ada di antra kcduarqn', maksudnya adalatl

antara apa yang telah berlalu dihadapan mereka dengan apa

yang akan terjadi setelah me,reka."ll8

- Sebagian ahli batrasa Bashrah mengatakan bahwa lafazh, lt A
L-11i) 'rF "Dan apa-apa yang ada di antara kcduanya," maksudnya

adalah, sebelum kita diciptakan.LatazhGLl; "Apa-apa.lang ada di
belalrang Hta," maksudnya adalah sesudah fana Lafaztr ,# <{;Y't
"Keprunyaan-Nyalah apa-ary yang ada di hadapan hTa," maksudnya

adalah ketika kita ada

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

mengatakan bahwa makna latal/n L-i *;CA ioon apa-apa yang ado

di antara keduanya," yaitu unsan alfiirat, karena ia belum datang

ftlmun pasti akan datang maka ia dikatakan di hadapan mereka, karena

umunnya jika orang berkata "Perkara ini ada di hadapan Arrd4"
malsudnya addab ia belurn datang dan pasti akan datang. Oleh karena

ittr, menunrt kami penakwilan yang paling tepat tentang lafa/r-6Ll;

"2 Ibnu Katsir dalam tatsfu (9D76).
rr23 lbnu Athiyah dqlan Al Mtrtqro At Wajiz (4D4) dar Abu Hay5ran dalam tafsir

(7DBt).
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"AW-aW yang ada di belakang kita," adalah duniq 9 g* mereka

tinggalkan dan telah berlalu dari mereka l,atazlt'clji <5. ItJ

"Keqrunyaan-Nlnlah aW-aW yang ado di lndapan Hta," maksudnya

adalah antara yang belum berlalu dari unrsan dunia sampai akhirat,

karena itulah yang ada di antara dua waktu tersebut.

Kami katakan bahwa inilah penakwilan yang paling tepaL

karena inilah penalarrilan yang zhahir, yaitu Al Qur'an hanrs

ditaloryilkan sesuai ztrahirnya, kecuali ada dalil kuat yang mengalihkan

maknanya. Jadi, penakwilan ayat ini adalah, janganlah engkau

menganggap kami lambat, wabai Muhammad, karena kami tidaklah

turun dari langit ke bumi kecuali atas perintatr dari Tuhanmu kepada

kami. Milik Allahlah unsan al&irat yang belun datang dan pasti

datang, dan apa yang terjadi di antara waktu kami ini sampai Hari

Kiamat. Di Tangan-Nyalah semua rttr, Dialah Pemiliknya dan

Pengendaliny4 tidak seorang prm yang berhak memilikinya. Oleh

karena itq tidak layak bagi kami rmtuk berbuat sesuatr dalart

kelarasaan-Nya kecuali dengan perintah-Nya kepada kami.

Takwil firman Al}rh: $,$;'og(s @* tidaklah Tahanna

lup)
Jibril berkata: "Tidaklah Tuhanmu lupa, sehingga aku terlarnbat

datang kepadamu karcna Dia lupa, akan tetapi sesrngguhnya Dia

adalah Tuhan yang tidak pemah luput dari pengawasan-Nya sesuatu

pun di langt dan di bumi. Maha Suci Dia dan Maha Tingg.Dia lebih

mengeahui tentang apa yang diafin dan ditetapkan-Nya atas maltluk-
Nya"

D€mikianlah, seperti dijelaskan para ahli tafsir dalam riwayat

berih$ ini:
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23904. AI Qasim menc€ritalmn kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kqada l€mi dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman

Allalr ti$ ,it; ;( t;, "Don tidaHah tuhomu hq)a," ia

bed@ra, "Ivlaksrdnya adalab, tidaklah Tuhanmu lup4*ltzl

ooo

,a; )X S, i;,q. eF.$i ^*A 
qi.vj e!.fg +fi)i 5i

@ti;
oTuhant (yoan9rrr.rrrrguaxd) larnsrt ilfrJburnrfi fu, apa.apo
yang ddt ili atoakehmrya, rn.ol<a w$alilah dio dnJ
b"rt"Srrhhdilahdalrrrrlfu ifudahlepail*Ny*Apalcah

llrrnnrr mengaalwi aila seorurgyurg s$tut ilengm dia (yurg
Wut ili.sen$ah)?" (Qs. I\,Iarfam [19]: 65)

Allah berfirman: Wahai Muhamma{ Tuhanmu yang menguasai

langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tidaklah lupa,

lorena jika lupa maka semuanya akan hanctn dan tidak teratrr.

Jadi,lafaztr !.;zAa^Amrfu' sebagai jawaban atas firrran-Nya,
12.q>

Allah lalu berfirman: Oleh karena itq hendaklah engkau selalu

taat, niscaya engkau akan me,mperoleh ridha-Nya, l<arena sesungguhnya

Dia adalah Tuhan yang tidak ada sesuatu puo yaog menyamai-Nya

dalam kemurahan-Ny4 kerruliaan-Nya, dan keutamaan-Nya Adakatl

engfuu mengaahui wahai Muhamrnad seorang yang sama dengan

tta lbnu Kasir dalam taftr 6fnq.
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Tuhanmu ini, yang Kami perintahlon kepadanru agar beribadah dan

taat kepada-Nya dengan sabar dalam kemuliaan dan kernrahan-Nya,
serta engkau sembah karena mengharap kanrnia-Nya? Tidak ada!

Demikian penafsirannya, s4erti penafsiran para atrli tafsir

dalam riwayat-riwayat berihrt ini:

23905. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL :i )E S,
14; ",np*an kamu mengetahui ada seorang yang sama

dengan dia (yang ptut disembah)? " Ia berkata, "Maksudnya

adalalL adaloh engkau mengetahui seseorang yang menyamai

Tulhan?" ll2s

23906. Sa'id bin Utsman At-Tanulrti menceritakan kepadakq ia
berkata: Ibrahim bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

tlbad bin Awam, dari Syu'balL dari Al Hasan bin Imarab, dari

seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allab, J.
l*:; )i "Apkoh lamu mengetalrui ada seorang yang sama

dengan dia (yang patut disembah)? " Ia berkata, 'Maksudnya

adalalt yang menyerupai."l 126

23907. Yahya bin Ibrahim Al Masudi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Bapatku menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakekny4 dari AI A'masy, dari Mujatrid, me,lrgenai

firman Allab A :i )3 [,'Arykah kamu mengetahui ada

seorang yang sorna dengm dia (1ung Wtut disembah)?" la
berkat4 "Maksudnya adalah, adakah engkau mengetahui

ses€orang yang menyerupai-Nya? Adakah engkau mengetatrui

seseomng yang menyamai-Nya7' t tzz

rrx Ibnu Abi llatim dalam tafttu (7D4t4).
tt,, Ibid
rr27 Al Mawardi daltn An-Mtta wa AI Ulnor QRSZ).
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23905. Bisyr bin Mu'adz menceritakm kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada l@rni, ia berkata: Sa'id

menceritakan k€pada l<ami dari Qatadalu mengenai fimran

Allab l* :i )i f,, "Apkah kmtu mengetahui ada seorong

Wg s(nno dengot dia (WrS Ntltt disembah)? " Ia berkata,

"Maksudnya adalah, tidak ada yang me,lryamai Allalt semlra

makhluk-Nya me,ngakui bahwa Dia adalah Penciptanya" dan

semua mengapbuinya-" Ke,mudian ia me,mbaca firman Allah,

@ ('K3-ift;a3g'i;t| & A; " Dan swgguh jika
konnt bertaryn kcpda mereka, 'Siopkah Wg menciptakan

mereka', niscaln mereka menjawob, 'Allah', maka

bagaimoukah mereka dopt dipalingkm (dui merynmbah

Alldr)?' (Qs. Az-Zukhnrf [43]:8f 
rr2t

23909. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada l<ami dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allab :i )5,1
Q,i "Apkah komu mengetahui ada seorong yang samo

dengan dia (yng patut disenbah)? " Ia bertata, 'Maksudnya

adalalu tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak ada yang

menyamai-Nya'll2e

ooo

*'A€;Lrlri|'$$3;i;
# 4 13,,fi or,^til6f ii.if

tw lbidrB Al Mawadi d^lm ArFMkd wa Al Uyut QRD) dm Ibnu Athifh dalm l,
I*Iuh,aro Al Yaj b (412r.

?,j"-{J
@
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oDanberkfrn mmtsio, 'Betull<ah dfribilr aku tclah n7ati,

bahwa al<u sunguh-sungguh al@ dibffigkitlaffi meniadi
hid"p l<en$oli?' Dm fidalil<ah molnilsir ifi.l mcnldll<irkan

bahwa senrnguhny al(uri tclah merciptal<f,ntyyo ilahnlu,
seilmrg ia tidak aila sama sel<nli?'

(Qs. Ivlarfam [19]: ffi.67)

Allah berfirman: Orang kafir yang tidak percaya dengan Hari

Kebangkitan berkata dengan p€, uh pengngkaraq "Benarkah jika aku

telah mati dan binasa, aku al<an dibangkitkan kembali!' Allah

menjawab, "Tidakkah manusia yang heran dengan hal itu dan

mengingkari kekuasaan Allah mengingat dan memikirkan bahwa

sesungguhnya Allah telah menciptakannya dari kondisi kematiaru lalu

menrbenhrknya menjadi manusia yang sempurna, padahal sebeluurnya

iatidak addl"

Para ahli qira'at berselisih pendapat tentang bacaan aya! {i
#JjfAi'oortidakkahmomtsiaitumemikirkon"rrso

Sebagian ahli qira'at }vladinah dan Kufah membacanya dengan

fulrnlf, dzal suhtn.

Mayoritas ahli qira'at Kufah, Bashrah, dan Hijaj me,mbacanya

dengan huruf dml tasydid dan kaf tosydid, yang artinya, tidakl<att

manusia ingat Bacaan tastdid lebih menakjubkanhl meskipun bacaarl

yang lain diperbolehkan, karqra malmanya yaitu, tidat*ah ia berpikir

lalu mengambil pelajaran

ooo

rr30 11u1i, Ashim, dan Ibnu Amir membacanya de,ngan sufun padra humf &aI dan

dhonmah@ahuruft4f
Ulama lainya membacanya dengqfdhil pada keduanya datbrr-tasydid.Lilhaf
At-Toisirfi Qba'd As-Sab'(ML l2l).
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.ar. ,lo. .)'.2 . -)!r'tr5
(r.{*ir4)J4*-rP

'6'#H4;;,

oDeniTulwurw,sesungguhnycal<fi rl<orrrifudl(itkfi r
msela berrslarna stetlalt, kemtilfun akfrr l<mi ddmdkftn

mileka l<e srllcrliling J ahrrnaln ilengm be,flufrrt.o
(Qs. It[arram [19]: 68)

Allah berfirman k€pada Nabi SAW: Derni Tuhanmu' wattai

Mutramma{ Kami akan menggmpult<an mereka yang berkata *Apakah

jika lemi tetah mdi dan binasa akar dibangkitton kembali pada Hari

Kiamat?' brsama dengan para syetan yang menjadi sekutu merek4

kemudian Kami akan mendatangf,an mereka ke sekeliling Neraka

Jahanarn dalarn keadaan berlutut.

Demikian maknany4 seeerti dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

23910. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrr ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapallku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL C> # 3; ;f# 'js"Krr rdi*, akan ltumi

datangkon mereka kc sekcliling Jahonon dengwr berlutut," ia

b€rkata, "Maksudnya adalah dufuk b€rlutuL Inj sama dengan

firman Aualr ik'"#'#( 6 JL€i -A k';a; A i?,;;
@ ff 'il" |pa"'twt itul kont lihot tiaptiap umat

berfunt. fia7tioP wnot diptgil wtuk (nelilm) buht catatan

omalnya Podo hri itu futtt diberi balasan terhodap apo

yorytelahkarrukcriokot'." (Qs. Al Jaxsiyah [45]: 28) tt3t

*ijt
vu

rBr Ibnu Al la$a d^ln Zad Al Matu (5D53).
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@ 6r rF Si :*"G\'fr '#,ft Gfr?
"Kelnrntdiot Nsti al<anl<orlrri tumk ilfrri tif,p-tiap golongarJ

siafid ili antara nsela yorrJg sorrrgofi &$hakt l<epado Tuhffl
YanglfillalrrPenunalu" (Qs. Ldartam [19]: 69)

Allah berfimran: Kemudian IGmi akan tarik dari tiap-tiap
golongan tersebut di antara mereka yang paling durhaka dan

membangkang kepada Allah. Dari merekalah Kami al€n mulai

memberikanhulcrman.

De,nrikian maknanya, seperti dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berihrt ini:

23911. Ibnu Basysyar menceritakan kepuda karni, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakankepadakami dad Ali bin Al Aqmar, dari Abu Al
Ahwash, mengenai firmanAllab, 'fr'fr-l* {t<}ra?
U *)i ff "Kemudiot pasti akon kami wi| dni ti"pfib
golongan siapa di antora mereka yang sangat &rhaka kcpada

Tuhon Yang MaIu Pemurah," iatr,rka4 "Maksuduya adalalt

Kami akan mulai dari parapembesar dan seterusnya."ll32

23912. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman
AnarL U #) iY "A'fr|'# {- <}ji"l "Kemudian

pasti akon l<ami toik dori tiap-tiap golongot siory di ontara
mereka yang sangd dwhoka kcpda Tulun Yang Malw
Pemurah," ia berkata, 'Maksudnya adalah, siapa di antara

rr32 Suryan Ats-Tsauri dalam taeir (hal ltS).

I

@I
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mereka yang paling bese malrsi&)ra k€pada Allah, yaihr

maksiat dalam kesyirikal'l 133

23913. Ali bin Daud menc€ritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhalu

dari Ibnu Abbas, meneenai firman Allab ifn Cl?q, ,F;t &'fi'6 ,* "Kenrudioipasti akan rcamr

ttrik doi tiaptkry golongot siop di ontoa mereka lnng
sangat &rhaka ktpdo Tuho, Yong Malu Pennrah" ia

b€*afia, "Maknrdnya adalah ke,maksiatan."l lr

23914. Mubammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan k€pada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrnnya dari Ibnu Abi
Najrlu dari-Muiahid, gengenai firman AlIalL f. Cii?

- (:, ,fli :p"fi'fr'71.)'Kemudian pasti 6*or, rurrri t*it
dari tiaptiap golongan siapa di antsa mereka yang sangat

Arhako kcrydo Tuhan Yang Mdta Pemtrah," ia berkata,

"Makzudnya adalah kekufin?n."I 135

23915. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan k€pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada l<ami dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ riwayat yang

sam4 dan Ibnu Juaij me,nmbahkan, "Jadi, marilah kita mulai

d*i me,reka-I136

tr33 As-Su),uthi dr;lmrl., A&Dg Al Motu (515?3).
n?. Ibid
rr3t Mrrjahid dalam ta8irGat. 457)
Irs Tidalc lcami temulon dso im di antra titcrcrn yang kami miliki.
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Abu Ja'far ber*ata: l,urtaz/n ai artinya adalah kelompok

yang batru-me,mbatru dalam suatu perkara Jadi, makna ayat ini adalah,

kemudian IGmi almn tarik dari setiap kelompok yang saling membahu

dalam kehrfiran kepada Allab siapa di antara mereka yang paling

durhaka, lalu Kami mulai melemparkan merekake dalam neraka

Di selain ayat ini, lafazlr,#,r', bisa berarti bercerai-berai, seperti

pada firman AllalL 'i';lTf,|;ij A #.
@ 5&i 13,(q #.? ,61 Jt ,5@6&r t3(q#.?€<lIstir; a i*c5 Q $(s &r,Fi' e.,51 i't

" Se sungguhlrya or ang-or ang yang

memecah-belah agananya dot mereka (terpecah) meniadi beberapa

golongan, tidak ada sedikit pm tanggwg imtabmu terhadap mereka.

Sesungguhnya truson mereka horynlah (erserah) kcpoda AAah,

kemudian Allah akan memberrtahukan kcrydo mereka apa yang telah

mereka perbnaf. " (Qs. Al An'aaur [6]: 159) Juga seperti perkataan Ibnu

Mas'ud atau Sa'4 "sesrmgguhnya aku enggan datang kepada Rasulullah

SAW.' Maka beliau berkomentar: "Engkau telah mengolong-

golongkan umath,t" Yakni mencerai-beraikan umatku.

ooo

Aq$5?'r-r\'fi'6?
' D an krzrnnfum Kmrri urngguh lcbih nr,n gaalwi ot urg
otcrJgygrg*,hg,?As|rryodi:masulrJembdalcnJnsalra-'

(Qs. Marram [19]: 70)

Allah berfirman: Sunggub Kami lebih mengetahui siapa orang-

orang yang sehanrsqra dimasul*an ke dalam neraka dan disiksa

Diseburthan dari Ibnu Juraij bahwa ia berkata sesuai riwayat

berikut ini:
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23916. Al Qasim menc€dtakan kepada l@mi, ia berkata Al Husain

menceritalon kepada kami, ia berkata: rlaiiaj menceritakan

kepada loryi drti rynu f-traij, mengenai firman Allalt '116?

$, U$313'"-5\'SA"m, kcmudiot l{oti nngs,rt kbih
mengetakti ormtg-ororg ltorg sehoz.rnya dimasufi*on ke

dalam ruraka," ia berkala, "Maksudnya adalalt siapa orang

yang paling pantas kekal di Neraka Jahanam.'l 137

Abu Ja'far berteta: Apa yang dil@takan oleh Ibnu Juraij ini
adalah pendapat yang tidak temnatna, l<ar€Nra Allah Ta'ala

menginformasikan bahwa orang{rang yang ditarik dari setiap

kelompok l€fir adalah orang yang paling besar kehfirannya dan jelas

batrwatidak seorang pun yang laftrkepadaAllah kecuali akan kekal di
neraka Mungkin juga mal<nanya yaitu, kemudian Kami lebih

mengetahui siapa orang-orang yang lebih pantas menghuni tingkatan-

tingkatan Neraka Jahanam.

Lafa^ (b m*bentuk moshdq dari kata kerja ,ibt ,rib
S2, mengikr*i beNfirk llrra JF hlu hr:nrf wau-rrya ditukar meqiadi

huruf ya, kernudian dimasukkan ke dalam hunrf ya yang sesudahnya,

sehingga menjadi ya br,r-t asydid.

ooo

Ws,'+i& t{crSflfq,*
oDurddak adt sr;ororrtgpn darlpdanu nwlohtl<mt

nenaamgi nnalra ittl- Hal itu Wi Tulwnttu ailalah ilfru
lcemcstim torrrg sudoh aitztdau' (Qs. I,Iaryam [19] : 71)

t t' As-sqrrrti dalm, A&Drrr At Motsto (5t 534).
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Takrril ftrman A[ah: tKrzb I f,'; $ (Ooo fidah ada
seorarrg pr.n darfrpadanA netainfun menddangi neraka itu)

Allah berErman: Tidak ada seorang pun dari kalian wahai
manusia kecuali akan mendatangi neraka Jahanam. Hal itq wahai
Muhammad, telatr menjadi keputusan yang sudah ditetapkan oleh
Tuhannu dalam Ummul Kitab.

Para ulama berselisih pendapat tentang makna latadr, ti3rt,
" Mendatangi neraka itu"

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adatalL memasukinya
Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berihrt ini:

23917. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
lt,:bdrrrazaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah memberitahukan kepada kami dari Amr, ia berkata:
Aku diberitahukan oleh orang yang mendengar Ibnu Abbas
berselisih pendapat dengan Nafi bin Al Azraq, bahwa Ibnu
Abbas berkata, "Lafazh ASrb ;Mendotangi neraka itu',

adalah memasdnya." Namun Nafi berkat4
*Tidak." Ibnu Abbas lalu me,mbacakan surah Al Anbiyaa' ayat
e8, t4 ;!x;3iL 4.2i F. 3L 4.2 fi *i, u 6:Ii, ti''HL
@ 5ir5 "sesungguhrqn kamt do, apa i*[s tu*"
sembah selain Allalr, adalah tmpan Jahotont, komu pasti
masuk ke dalawrya." Ia masuk atau tidak? Lalu membaca
sryfiHuud ayat98,.,;q 'rt3i ';;rfr #jjii; f1, i:ri;-
@ 3i$'i 3rj1- "ti berjati di nruka kaumon di Hti

Kiamot lalu memasukkan mereka kc dolam neraka. Nerako itu
sehruk-btm* tempat Wng didaoryi." Ibnu Abbas, ..Ia masuk
atau tidak? Sugguh, ah dan engkau alcan me,roasukinya, tapi
lihat apakatr kita akan keluar darinya? Menunrtlcu Allah tidak
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akan melrgeluarloomu darinya, l<ar€na engkau
mendustakannya" Nafi prm tertawa"l l3t

23918. Al Qasim menceritalran kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lcmi, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepada l<ami dari Ibnu Juraij, dari Atha bin Abi RabalL ia
berkata: Abu Rasyid Al Haruri berkata Mereka menyebutkan
ini, lalu Al Haruri b€rl<atq \ia; €iA1{ ,,Mereka tidak
mendengo sedikit pun suora api rcraka." (Qs. Al Anbiyaa'

l2ll: l02) Ibnu Abbas lalu bersenr, "Celakalah engkau, apakatr

elskau gila? Mana firman Altah, F;* #$1 i;; ili i!X-
@ Uff 

"rl 
*;'-r,si, to teriaan di muka' koumrya di

Hoi Kionat lalu memasukkmt mereka ke dalam neraka.
Neraka in sebwuk-bwuk temryt yng didatangi'. Firman-
Nvu, @frjr'f; tlWASj$'o"" Ibt ri akon mengtntau
ototg-orang Wrg &rhoka ke ruraka Jahanon dalam
ked@t dahaga'. (Qs. Ivlryam [19]: 86) Serta firman-Nya
t?t2b I f.+ "Y 

,D*, tidak ada seor(mg Irun daripadamu,
melainkon mendatangi neraka iril'. (Qs. Maryarn [19]: 7l)
Demi Allah, sesungguhnya di antara doa orang terdatrulu
adalalU 'Ya AllalU keluarkanlah aku dari neraka dalam keadaan

selamat dan masukkanlah aku ke dalam surga dalarn keadaan

rlenang'.'ll3e

Ibnu Juraij berkata: l,atfaz/niiijt y^edisebutkan Allah dalam
Al Qur'an yang atinya masulq dimasuki oleh semua orang
yang baik dan yang jahd" Adrlempat aya! kdegori 'masuk" di
Sffi,rr{ yaitq firman-Nya 'rgi '{;nt ',Lalu mentasukkan

mereka ko dalon neraka-" Firman-Nyq qi ;!3 3L .:.2

trst Abdurazaq dalm taefu eBG).ttte Ibnu Kdsfo iaa- t tir (gl2go).'
tro Al Baghawi dalam taftir (3/63 l).
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@ 4;r5 "...adalah umry Jalunom, kamu pasti masuk kc
dalonrym'.'-(Qs. Al Anbiyaa' [2lJ: 98) Firman-Nya 3;.5,
@6r'iGtltii;.5 "M, Komi akan menghatau orans-

orang yCIig &rtuko ke rcraka Jalunan datam kcadaan
dahoga" (Qs.Maryam tlgl: 86) Firman-Ny4 I fq ,*
Kr4b 'Dan tidak ada seorang pn duipadamu, melainkan
mendatangi neraka ifz." (Qs. Maryam [19]: 7l)

23919- Muhammad bin sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadakra ia berkata: pamanku

menceritakan kepadafu ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadar.u dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allab V'2b il fe # "M, tidok ada seorang putt
doirydmt4 melainkon mendaoryi ruraka itu,,, ia berkate
"Maksudnya adalah, orang yang baik dan orang yang jahaq

tidakkah engkau firman Allah mengenai Firaun,

@ 3j;ii 3rJ. .#,, ssi ;r"rft *iilrii-fi, i3x- 
,ro

berjalon di muka kauwtya di Hd Kionat lalu memasurr*on
mereko kc dalam neraka- Neraka itu sebuntk-buruk tempat
yang didotangi'. Serta firman-Nya" $;;$,ttl*rS 3jA
@ 2"" Kami alcan menghalau oroig-Lr*g ,*r &trtatca
kc neraka Jahanam dalam kcadoan daluga'. 

^* iiiilt
.ltit maknanya "dalah rurfllk, bukan mendatangi.,,ll

23y20. I{asan bin Arafah menceritakan kepada lemi, ia berkata:
Marwan bin Muhwiyah menceritakan kepada kami dari
Bakkar bin Abi Man,aq dari Khalid bin Ma,darl ia berkata:
Penduduk surga berkata setelah masuk surgq "B,kankatr
Tnhan kita telah menjanjikan kita masuk neraka?,, Altah
meqiawab, "I(alian telah melewdinya ketilo ia padam.,,

nt Ibil
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Ibnu Arafatr berkata: Manvan bin Mu'awiyah berkata: Bakl€r
bin Abi Marwan berkata atau berkata, "Ketika ia beku.*lla2

21921. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
b€rkata: Ivlarhum bin AMul Aziz menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu lnran menceritakan kepada kami dari Abu
Khali4 ia berkata, '?ada suatu hari bumi akan menjadi neraka,

lalu apakah ylpg kalian persiapkan mttrknya? Itulah makna

firman AllalL tK'2\ il fq ;r$ 'Da, tidak ada seorang pun
doipadamu, melainkqt mendatangi neraka ixrt 3t143

23922. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu
Aliyah menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu As-
Salil, dari Ghanim bin Qais, ia berkata: Mereka menyebut-

nyebut tentang ltSt .,, iiijt, maka Kab berkata, "Maksudnya
adalalL neraka merregangi manusia hingga seluruh kaki
manusia, baik yang taat maupun yang jatrat, berdiri tegak

atasnya, kemudian seoftulg penyeru menyertrkan,'Peganglah
teman-temanmu dan lepaskan teman-temanku'. Lalu
dihempaskanlah seluruh penduduknya ke dalamny4 dan ia
lebih mengetahui siapa-siapa saja mereka daripada seorang

bapak mengetahui anaknya" maka keluarlatr orang-oftmg

mulmin dengan selamat."

Ia berkata: Kab berkat4 "Jarak antara pundak satu malaikat
peqiaga neraka adalah perjalanan setahun, dan tiaptiap
malaikat tersebut memegang tiang yang memiliki dua cabang,

sebagai alat pemukul, sehingga dengan ptrkulannya tersebut

tujuh rattrs ribu orang.'ll#

I ll1 tU., Abi Syaibah dalm LlushondQn 12, no. 35429).
"" Abu Nu'aim MIM HiW Al Aaliya' QBl4).
I r{ Ibnu Abi Sfibah Anan *Atn*iq <t f 5, no. 34172).
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23923. Abu Kuraib melrceritakan kepada kand, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada l€mi dari Malik bin Mghwal,
dari Abu Ishaq, ia berkata: Abu Maisaratr jika berbaring di
kasurnya akan berkat4 "Aduhai, seandainya ibuku tidak
melahirkanku." Kemudian ia menangis, maka ia ditanya, "Apa
yang mernbuatnu menangis wahai Abu Maisarah?" Ia
menjawab, "Dia (Allah) memberitalnrkan bahwa kita akan

(neraka), tapi Dia tidak memberitatrukan bahwa

kita akan keluar darinya.'I145

23924. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Qais, ia berkata:

AHullah bin Rawahah menangis ketika sakit, maka istrinya
ihil menangis. Abdullah bin Rawatratr prm bertanya

ke,padanya "Kenapa kau ihrt me,lrmgis?' Ia menjawab,

"Karena alu melihatmu menangis." Ibnu Rawahah lalu
berkatq "Sunggrrlr, aku tahu 616u akan masuk neraka, tapi aku

tidak tahu apakah aku al<arl selamat darinya atau tidak."lla6

23925. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr Daud bin Az-
Zabarqat berkata: Aku pernah me,lrdengar As-Suddi
menyebutkan dari MuIraJl Al Harrdani, dari Ibnu Mas'ud,

mengenai fimran Allalt Gri J: f.q o$ "Dan tidak ada

seorcmg pun daripadamu, melainksn mendatangi neraka itu,"
ia berkata, "Maksudnya adalah merrasukinya.*l la7

23y26. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lcmi, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas,

rtts Abu Nu'aim dullam HiW Al Autpa' @tla\.It'5 Al Baihaqi d^lan, W'ab Al Inor (1R35).

'rt' As-suyrthi dzlam Ad-Dur Al Moi&r (4t472).
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firman Allalr t?r2b I {.* o$ "Dut tidok ada
seor@tg lrun daripdamr, ,iloirk n menildongi ruroka itu,,,
ia berkata, "Maksudnya adalah memasukinyu.c:l l4t

23927. Al I{asan bin Yahya menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Abdurrazzaq melnberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah memberitahukan kepada kami dari Isma'il bin Abi
Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: Abdullah bin
Raurahah meletalkan kepalanya di pangkuan isEinya lalu ia
menangis, maka istrinya ikut menangis, maka ia bertany4
"Apa yang membuatnu menangis?" Istinya menjawab, uAku

melihatuu menangis, maka aku ikut menangis."AMullah bin
Rawahah.lalu berkat4 "Sesungguhnya aku teringat firman
AllalL t?r2b il fu oV ,Dan tidak ada seorang pun
doirydonu, melair*an mendatangi neraka ifz'. Aku tidak
tahu apakah kita akan selamat darinya atau tidakT'llae

23928. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yaad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
mencerilakan kWfu l<ami dari Qatadah, fimran
Auab Kr2$ I fq ,* "Dan tidok ada seorang pun
doirydmru, melainkmt mendatangi nerako itu," ia berkata

"Maksudnya adalah neraka Jahanam, ia dilalui oleh
mantt^siacrll5o

23929. Al Ilasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitallrkan kepada lmrni, ia berkata:

Muammar me,mberitahu[<an kelada kami dari Qatadah,
mengenai firman AllalL t?'2\ *: f*; o$ "Dwt tidak ada

"* Mu5ahid dalam ta8fo Gal. 454 dm As-suyuthi dalqm Ad-Dur Al Motsu
(4t472).

rr'e Abdurazzaq dalam tafsir (2363).
ttn napnal.
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seor(mg pun doipdamt, melainkon mendatangi nerako itu,"
ia berkata, "Maksudnya adalah lewat atasnya."ll5l

23930. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Nadhar memberitatnrkan kepada lorni, ia berkata: Israil
memberitatrukan kepada kard, ia berkata: Abu Ishaq

memberitalnrkan kepada lemi dari. Abu Al Ahwash, dari
AMullalr mengenai firman Allall t?'2b il f,* o$ "Dan
tidak ada seorang pn doipdomu, melainkan mendatmgi
neraka itq" ia berkata "Shirat atas Neraka Jahanam adalah

seperti @ang yang tajam, lalu lewatlatr kelompok yang

pertama seperti kilar, kelompok kedua seperti angin, kelompok
ketiga seperti kuda yang paling bagus, kelompok keernpat

seperti t€xmal( yang paling bagus, kemudian mereka lewat, dan

malaikat berkate 'Ya Allalt selamatkanlalU

selamatkanl6r.erll52

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa lafazh ,stjl
maknanya adalah masulg tapi yang dimalsud di sini adalah orang-

orang lofir, bukan orang-orang muknrin.

Demikian, seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23931. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepad. kami, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Saib

memberitahukan kepadalu dari seseorang yang mendengar

langsrmg dari Ibnu Abbas, tentang aya! t?r2b I fq *
"Dsr, fidak ada seor@rg prm dripdam+ melainkan

nst lbid
rr52 Al Mawardi dhlanr ArtsNuhd wa Al Uyur(38S5) dm Ibnu Al Jauzi dM Zod Al

Masb(5D5Q.
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mendatoryi ruraka itu," iab€rkat4 "Maksudnya adalah orang-

orang kafir. Orang mukmin tidak memasukinya.*Il53

23932. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

b€rkatil Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amr bin Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
Ikrimah berkata tentang fimran Allah, $l fqU

(rri lDan tidak ada seorang pm daripadamt+ melainkan

meidatangi neraka itu" iaberkata, "Maksundya adalah orang-

orang kafir.:ell54

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa lafazh'siiilt bersiAt

umum, orang mukmin dan l€fir. Hanya saja 3]]jlt Uagi

orang mukmin adalah sekadar leuat, sedangkan 

"111A^g 
orang kafir

adalah masuk ke dalam.

Demikian, seperti disebutkan'dalam riwayat berikut ini:

23933. Yunus menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu Walnb

memberitatrukan kepada kami,-ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, Cr4b I f,+ o$ "Dan tidak

ado seorang pun dwipadamu, melainkan mendatangi neraka

itu." la berkata, "Makna 3i]]t Uagi orang-orang muhnin
adalah lewat di atas jembatan yang ada di atasny4 sedangkan

i jitl Aag orang-orang l€ft adalah memasukinya"

Iaberkata: Rasulullah SAwbersaMa, |F :uiibf$r, oit:lt

i,o b' u- ir| i,?,t ,-iSi):ir'n yg,?'.43i J,t t'riit "Yang

tergelincir dryi kalangan laki-laki don perempuon pda luri
' itu sangat banyak Malaikat melipttti jembatan tersebut dari

kcAM belah sisinya, dan doa mereka Wda wafuu itu adalah,

, Ya Allah selanatkonlah,t 155

rrt3 Al Quilhubi dalm taftir (l l/l3t).
tt,. Ibid
trsr 16o, 61 lavi Mn hd Al Masb (5D5O.
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Sebagian mereka b€rpetdaPat bahwa siillt bagi ofturg mukmin

adalah apa yang menimpanya di dunia, berupa demam dan penyakit.

Seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23934. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswa{
dari Mujatrid, ia berkata" "Demam merupakan bagran setiap

uoukmin dari neraka" Ia lalu merrbaca firman Allalt fuott
q6$y'D*, tidak ado seorang putt doipadantu, melainkan

mendatangi neraka i1u 3 t t56

23935. Imran bin Batftar Al Ktrla'i menceritakan kepadakq ia

berkata: Abu Al Mughiratr menceritakan kepada kami, ia
berkata: AMurrahman bin Yazid bin Tamim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ubaidillah menceritakan

k€pada kami dari Abu Shaleb, dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang

sakit panas, dan aku ikut krsama beliau Beliau lalu

bersau4 'u'rihr'ofi.,:,i$t €Y ,tb tiitt qs e ,,Lkfu'ot

if t O. 16t "s"t*riguirrryo ittoh berfirmani 'Ia'adalah api

neraka-Ku ymg Aht timpakan kepada lumba-Ku yang

mubnin, untukmenjadi (sebagaian) bagian api neraka mereka

di akhirat kclak'. "rr57

Sebagian mereka berpendapat bahwa 3]]1t mencatarp selunrh

manusia, kerrudian oftrng-orang beriman keltrar dengan amal

perbuatannya. Demikian, seeerti disebutkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

23936. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada lemi, ia berkata:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada l<ami dari Sytr'bal1 ia

rr55 a1 Qnthubi dalam taGir (llll37,l3t) dan Ibnu Al Jauzi dal'm H Al Macir
(s2s7).

ttsT 4[6ad dalm i/fusnad (Am).
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berkata: As-Suddi menceritakan kepadaku dari Murrab dari
Abdullalr mengenai firman Allab t?r4b I fq o$ ,'Dan

tidak ada seorang pun doipadomu, melainkan mendatangi

neraka itu,u ia berkatq "Makzu&rya adatab mereka

memasukinya, tetapi kemudian keluar darinya dengan amal

metreka."ll5t

23937. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman bi Mahdi menceritakan kepada kami, ia
katanya: Syu'batr menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

dari MurratL dari Abdullah, riwayat yang sama.ll5e

23938. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kard dari AMul Malik,
dari Ubaidillah, dari Mujahi4 ia berkata: Suatu ketika aku

berada di sisi Ibnu Abbas, lalu datang seorang laki-laki yang

dip"ggl Abu Rasyi4 yaitu Nafi bin Al Azraq, ia berkata

kepadanya, "Wahai Ibnu.Abbas,- ap-a pendapatnru tentang

firman Allah beriktrt ini, tf;'r-b I f.+ o$ 'Dan tidak ada

seorumg Irun doripadomu, melainkan mendatangi neraka itu'."
Ia menjawab, "Sesrmggtrhnya aku dan engkau akan

wahai Abu Rasyid, maka perhatikanlatr apakah

kita akan keluar darinya atau tidak?'1160

23939. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu Zubat
memberitahukan kepadaku, bahwa ia mende,ngar Jabir bin
Abdullah ditanya tentang iiijt,lalu ia berkata" *Kita nanti
pada Hmi Kiamat berada di atas gunrmg Makkab di atas

rr5t Al qlflh$i dalu taeh (l l/13O.
trse 15i4
tt6o lbid
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manusia, lalu orang-orang dipanggil dengan pahrng-patungnya

dan apa yang mer€ka sembab, benrnrtan satu demi satq lalu ia

pergi dengan mereka dan mereka pun mengikutinya. Setiap

orang baik yang munafik rnauprm mukmin, diberikan calraya

dan diliputilah dengan kegelapan, kemudian mereka

mengilutinya. Di atas jembatan Jahanam terdapat dud dan

anjing yang menyeret siapa-siapa yang dikehendaki Allah, lalu

dipadarnkanlah cahaya orang mrmatrIq dan dan selamatlah

orang-orang mukmin.

Kelompok pertama yang selamat adalah seperti bulan

pumama, dan ada tujuh pulutr ribu orang yang tidak dihisab.

Kemudian yang berikutnya seperti cahaya bintang di langit.

Kemudian demikian seterusnya. Lalu diizinkanlah pemberian

syafaat, maka mereka pun memperoleh syafaat maka

keluarlah dari neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada

hftan selain Allah dari orang-orang yang dalam hatinya

terdapat kebajikan, walauprm hanya seberat biji gandrmr,

rutmun mereka belum diperlihatkan kepada surg4 karena

terlebih datrulu mereka disiram dengan air oleh penduduk

surgq maka tumbuhlah mereka seperti tanaman yang tumbuh

di air yang mengalir. Kemudian mereka meminta dan

diberikanlah kepada mereka dunia dan sepuluh kali lipat

darinya.'ll6l

23940. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Al Mubarak, dari Al Hasan, ia berkata:

Ada seorang laki-laki berkata kepada saudaranya, "Apakatr

e,ngfuu peNnah mendengar bahwa engkau akan melewati

tt6r Muslim &lam bab: Imm, de,ngan sodikit pe*eaam rdaltsi (316) de Ahmad

&lamLtumd(3Bt3).
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neraka?" Ia menjawab, 'Ya' Ia bertanya, "Apakatr engkau
pernah mendengar batrwa engkau akan keluar darinyaT' Ia
menjawab, "Tidak.u Ia berkata, 'Lalu kenapa tertawa-tawa?,'

Perawi berkata: Diriwayatkan batrwa setelatr itu sampai ia
meninggal drmiq ia tidak pernah tertawa.ll52

23941. Yunus menceritakan kepada karli, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits
memberitahukan kepada kami, bahwa Bukair menceritakan
kepadanya, ia berkata kepada Bisr bin Sa'id: Ada seseorang

yang berkata; gssrrngguhnya iijjl A neraka adalatr berdiri di
atasnya.

Busr berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Kelak
pada Hari Kiama! manusia berkumpul, lalu seorang penyeru

menyenrkan, 'Silakan setiap orang mengikuti
sesembahannya." Lalu si anu mengikuti batq si anu mengilanti
kud4 si anu kayq hingga tinggallatr orang-orang
yang menyembah Allah. Allah lalu mendatangi mereka, dan
jika mereka melihatNy4 mereka mendatangi-Nya. Dia
kemudian membawa mereka melewati shirat, dan pada shirat

terdapat tumbuhan ulyuq, dan ketika itulah diizinkan
pemberian syafaaf" lalu orang-orang lewa! dan para nabi

berkata, "Ya Allah, selarnatkanlah, selamatkanlah."

Bukair berkata: Ibnu Umairah berkata, "Ada yang selama! ada

yang terjerumus ke Jahanam, dan ada yang tercabik-tercabilg

kemudian selamat." I 163

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

mengatakan bahwa semwmya akan memasuki neraka, kemtrdian orang-

f 'u' Itnu AI lavzi &lwr ?ad Al Masb (5D55).
116 Ah-ad Mlen tfusnad(6362).
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orang b€riman keluar darinya setelah Allah menyelamatkan merek4
sdangkan orang-orang lofir tetap di dalam neraka. Inilah makna yang

t€pat, karena dikuatkan oleh sejumlah hadits Rasulullah SAW, yang

menginformasikan bahwa mereka akan melalui shirat yang ditancapkan

di atas Neraka Jatranam. Di antara mereka ada yang selamat dan ada

pulayang celaka

Sejumlahriwayat dari Rasulullah SAWteNfaog hal ini adalah:

23942. Abu Kuraib menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Su&arU

dari Jabir, dari Ummu Mubasyir (istri Zaid bin Haritsatr), ia

berkata: Rasulullah SAW bersaMa ketika beliau sedang

berada di rumah Hafshah, 
'(itiirs t)A.'* l;f lrir J-U f

"Tidok seorang pm y*rg thi p"rang Badar dan Hudaibiyah
masuk neraka." Hafshah plu berkata "Wahai Rasulullalt
bukankah Allah berfirmaq K2t31f.l o$ 'D*, tidak ada

seorang pun doipadamt, melainkotr mendatangi neraka

itu'?" Rasulullah SAW lalu bersabda, "Benff." (Kemudian

beliau membaca ayat), 6i irSt ,# 7 "Kemudian Kami

menyelamatka n orang-or(mg yang bertaiwo. u t 164

23943. Al Hasan bin Mudrik menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Hamtnad menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Abu Awwanah menceritakan kepuda lemi dari Al A'masy,
dari Abu Su$an, dari Jabir, dari Umrnu Mubasyir, dari

Rasulullah SAW, riwayat yang samal 155

2394. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari
Abu Su&arU dari Jabir, dari Urnmu Mubasyir, dari Hafshab" ia
berkata: Rasulullah SAW Uensafaa, 3tt ltgl ,PUlil i.)lt A

tt6r almrd dalam lutusnad (tr255).
116 Ta*lrii-tyatelah diietaskan terdahulu



Surchfdcryon

'zq:tSr: W'* ,,Sunggtfu aht berhoap tidak seorang pun
doi yotg ihtt perang Bodo don Hudaibiah muk m,asuk

ruraka"" Aku talU berkata "Wahai RasulullalL bukankah

Allah ternrman, 6ir2b{i11 fq "S 
'Dan tidok ada seorang

pto, doipdona melainkon mendatangi neraka itu2"
Rasulullah sAw lalu bersabda, 6tir5t;p7ii- *pI
lbeG-Vyigt SSS " Engkou tidak mende"sb lrrr-i Allah,
'IGtmtdiot lfuiti akan menyelamatkon orong-or(mg yang

bertakwa dot membiarkan or(mg-orsng yang zlnlim di dalam

ruraka dal@n keadoon b erlutut'.' t rG

23945. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan k€pada kami dari Muhammad bin
Ishaq, ia berkata: Ubaidi[ahlr6T bh Mughirah bin Mu'aiqib

menceritakan k€padaku dari Sulaiman bin Amr bin AMll68

Atwari (salah seorang bani Al-Laits, ia dalam astrhan Abu

SaId), ia berkata: Aku pernah mendengar Abu Satd Al Khudri

berkata Aku pernah mendengar Rasulutlah SAW bersabda,

':r=Z;-ii ,or.rii..tr g-,;S'O; ,tb ;&'€:#'*.iJ,r'lat gai
f; {j,l f ,qt'',rl!tir'e; gv.j ,:.Lit:"pu uti :orit
;&*b oli-Eti .l a# ,js \,i, orti:ii'tna s$tr d :6t'u
,er? 'tti*i ,:c1*- o-in-t 1oY ltlfi" "#i 'r;i
oi;"it ,tif)b ttj;-,uillr d t;; ,rts l:V'u 3r., r,i..r ',sl ,tj;$
,ifr.ii'j i ,v;, o;frt ,6'+ oli; ,6v oifrt ,se')

lrSr 
^iiirr 

n'#*,i a;}ttev.i*:",f ,;atj1 rfSr

1166 Ahmad &lnn MLflnd GB62).
116? Dis€brdm dalm riwqd Al Ilakim (Abdullah), dan yang benr adalah yang

dinfah oleh Ihu Jatu
tr6 A*rln)ra (AbdI dm ymg b€na adalah yag lomi te@km, yainr Sulaiman bin

Amr bin Abdah- Ada ymg mengatakm lJbaid Al-LaiEi Al Atwd. Li&af. Tah&ib
At-ToruibQl2t2).
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*,il Y .i ;fyf .ii''6''ta4 I'ly;fy: f &i'i*:.di,t Jt 'd:et U'iibt ,.;{) Jt ailr U'i*s ,.L,
,6 i"e1;11',W'#;. Fi1i|.'1 q t: * .ji,,ia1G '6H,rs'i' 

J.t ji j6 rir J;;i V er;$ iv t5 l{ *gir
ri1 i if '#|o{V,9 e',4,'P'j,Ft :u;, i'o;li.*
ri ,qp n,p cl;-r.bi'#-I .$, *;#,tauu i' i'
q lr:?t fu or;y i ii'ly y'ct:* w lti"surai
(tition) diletaHcan di aas Nerala Jalwon ymg di atasryn

terdo@ plan berAri sqerti dri sa'dot Kemtdian or(mg-

or(mg lewd, troko di otoa mreka ado ymg selamat dan

ada yog terjerwrus kc fuIorr re"ok4 hingga setelah Allah

selesai menberikot fulwwt k@a pa honba-Nya, orang-

ororg nru|nfin nencoi or(mgerungryrg &iu kctiko di dunia

bersona-sotto melahtkot sluld, memmaikmt z.akot,

memnaikan posa, nenauikor W, do, berperang bersama

mereka- Merelco lalu berkato, 'Ya Tulwl mona ororg-orang

yutg &iu bersona-sona kmfi kctika di dunia melahtknt

shald, memnaikmt mkd, nemnoikor Intasa, menunaikan

haji, do, berperotg bersona mereka? Di mona mereka, kami

tidak melilut mereka?' AAah put berfinnan, 'Pergilah ke

rcrak4 siqa di otta nqelca Wrg tealiu daWti di ruraka,

moka kcfuolroilah'. Mereka pu nundapti mereka telalr

disiba fr dol@n nqalra sestni kdo onal prbuaomya, ado

ymg dilalq qi sorryi baos kaldnn oda yng dilalap qi
sebdas pertengdtn betisnn da yory dilalap api sebaas

hmnrya ada yory dilolq qi sebaa sustoqn (dodonya), dot

ado yorg frlalq api sebaas lelwmla dot wajalnya fidak

tertufip. Mereko ptor nungehukor nereka (y.mg telah
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frsilrra di dalon neraka) doiryta don melempukan mereka kc
fulon ab kchidtpan"

Beliru sAw laru ditanya oreh para sahaba! ,'Apakatr air
kehifrpm it, wahai Rasululah?,' Beliau SAW

, meqfimrat,"Pemandian pengtwti swga Mereka lalu nmbuh
septi towtto, wng turtbuh di buih air yang mengarir. para
nabi lolu memberikm qrafad kcryda setiap orong yang
berwH bahu,a tidok ado ttiron seroin Attat dengan ifutras,
lalu nweka mengeruoknt mereka. Aaah blu mengasihi
der8o, ralmat-N1n atas siapa yang ada di dalamnya, maka
ftdok do seorotg ry yorg di dalon hatinya terdapat
kcanow seberat biji atom pun, kcctali akan dikeluarkan
fuiryadrct

2394. Muhmad bin AHullah bin AMul Halgm menceritakan
kepadakrl ia berkata: Bapakku dan Syu'aib bin Al-Laits
menceritakan kepada l(ami dari Al-Laits bin Khali4 dari yazid

-bin 
Abi Hilal, dai- z,,idbin Aslarn, dari Atha bin yasar, dari

Ab. Sa'id AI Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda" $#t: 
lr -,S.4ri 'di ;&'rt;*',fr #5 - i.r,ltr pj s.,_ - ,:.ej,

qt -lrrln,tli-zSG, 'dye t Ww * ,fry'ta;r; ,j6 i'kj,
o-)dc W A$flt''f,_ ,littu, ri ,Sq **.'t i* ,itrt',,6*
,ll:-i-Jitl;h;t :l? gti ,q,?1t2 ,ktt liVki ,d155 O7b
ri,;.y,d':Lre v5,$ t+;Lt- ?rj k$,& e'or*,
:4-r Fir, Bl (Jh'i r-r,rr*'u yi'*fi',,€,# n a,
cSi, ,F: "Kelak p"d" Hoi Kiamot akmt didotangkan

sebuh jenMm yang diletakkon di atas Neraka Jahonom.,,
I(mi lalu b€*ata, "wabai RasulullalL apal@h jembatan itu?,,

rro a; Hekim ihfutl lttusta&a*(4/5ti, stO.
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Beliau menjawab, "Tempat licin yang menggelincirkan, yang

di atasnya terdapat penyambu-penyambw, anjing-anjing

dan polon berdri yang berna na sa'dart Orang-orang

beriman yong lewat padarya seperti sekcjap ntata, seperti

kilat, seperti otgtn, dan seperti fuda yong bagus, oda yang

selamot diselamatkmt" ada yang terkolnk diselamatkan, ada

ymg dijerzmuskon ke Jahonam, dan orang yang terakhir

lewat ditdk dengon cepat. Tidaklah kalian menyuwaknt

kcbenoan melebihi diriht, Wdalral telah jelas bogi kalian

orang-or(mg yang berimm kcpada Allah Taboakawa Ta'ala,

tatkala melilnt diri mereka telah selamot sedongkan soudora-

saudoanya mosih di nera*a."rr7o

23947. Ahmad bin Isa menceritakan kepadakrl ia berkata: Sa'id bin

Katsir bin Ufair menceritakan kepada lcami, ia berkata: Ibnu

Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, ia
berkata: Aku bertanya kepada Jabir bin AMullah tentang

makna lafazh iTilt, ia lalu menjawab: Aku pematr mendengar

Rasulullah SAW bersaMa" ,* ti.'ii-i* tg, t:2i7 ,it*ltl V
'€1 |J$:gtf;s'nh gV,,i;ib$)t4b'e; eV *
'u. t el ,:l;1'j:ju ,r€i. jgr'tyrri trt ..,rJ 'ju ,gi. ,;s\t |t2'r;ei u ui ,:li| .,Jtt ,iLi ,Jtt ,li ,j:rj ,J,t ,ilji o1lir
tg.'tt,j.j *ru- rll-rl:J0 ,trij 'sl d,v",,l"Yaitu temwt 

^*uh
mereka masuk kc nerakn, lalu kcluq dotrya, dan orang

terakhir lnng tersisa adalah or(mg )nng meroqkak di atas

shirath Allah lalu mengangkn sebuah pohon mtubtya
Orang itu lalu berkda, 'Walui fuhou dekatkmlah ia

Itil Al Bul&ai bfu Shottih pembahasan mengcnai tafiid (7439) dcngan ),ang
lebihpanjagdrinp.
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Wdafu '. Allah lala mendekatkouln kc pohon tersebut. Ia lalu
berkata, 'Wohoi Tultm, nasufi*m aht ke strga'. Alloh talu
berfirman 'Lfintalah'. Ia W, memintaryn. Attah lalu
berfirnoa 'Itu untubnu don septluh kali lipat doh)n atou

seprcrtfuqn'. Orurg itu ksnudim berkata, ,Wahai Tuhan,

apakah Engkau mengejekht?'. Jabir bin Abdullah pun berkata,

"Maka Rasulullah SAW tertawa hingga gusi dan gigi geraham

beliau.ullTl

23948. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab
memberitatrukan kepada l@mi, ia berkata: yatrya bin Aynrb
memberitalnrkan kepadaku, Abu Kuraib menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bn bnd menceritakan kepada
kami dari Risydain, sernuanya durZ:rbbad,bin Faid, dari Sahal
bin Mu'ada dari bapaknyq dai Rasulullah SAW, beliau

ryF" 'o*.6gt, i ,tb'iai y: *d &rr:-ljr i,;, qr u.4*ob JE-.rt6i3r o9, n;ai'-i;\,*1$ -rd,/j..
6?t2b "Boangsiapa meniiga dengan' sukarela ,irt"i
peprangan (ft sabilillah) di belakang orang-orang hlam, dan
penguasa tidak mengangkanya sebagai penjaga, maka ia tidak
akan melilut api rcrako kccaali sekador melewatinya. Allah
berfirma4 'Dan tidak ado seorcmg pm doripadamu,
melainkan mendatangi ner&o ifrt'. "1 

t72

23949. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada lmmi, ia berkata:
AMrtxrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami, Az-hrtfi
memberitahukan kepadaku dari Ibnu Musalyab, dari Abu
Hurairab, batrwa Rasulullah SAW bersabd4 i, it t d ot; V

f r]t Atbthabrmi d^lmr. tlu'janAt Kabb(gRSg).Itz Ahmaddalam launaa (rcV.
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f, !t' U.l itgt 1i,,7t "Boorgsiap ditinggal mdi oleh tiga
(orory otfuqn), no*o ia tidak akmt disennh oleh api neraka

kccuali sekadq nmpah Anah" Malsudnya adalatr ayat

,Jr1tt."'

Takrvil frmen Allrh: V,;f g.* g 'b( (Hal itu bagi

Tuhonmu adolal, santu henwlian yong sudah diutpkan)

Para ahli tafsir berselisih pendpat tentang ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, sungguh hal itu
bagl Tuhanmu adalah ketetapan yang sudatr dipastikan. Seperti

disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23950. Mubammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits me,nceritakan kepadakra

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kqada kami, semrurnya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahi4 mengenai firman Allah, g * g 'b(

W "Hal itu bagi Tutorntt adatd, suant kcmestian yang

sudol, ditetqka" ia berkata, "Maknanya adalah,

ketetapla"ltTl

23951. Al Qasim me,nceritakan k€pada lomi, ia berkata: AI Husain

menceritakan k€pada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang ayat" (;.4ig,tI!5 iQ'b(
"Hal itu bagi Tulurotnt adalah suatu kcmestian yang sudah

ditetapkm," ia bertata, *Maknanya adalalL ketetapan.'l 175

rl73 Al Butilri dengan sedikit perteAam redalsi, dalam pembahasan mengenai
aimotwanrbu(665o.

t'7' Mujahid dalm trcir (hal.45s).
rr7' Tidak kmi tcmuh ao inidri Ihu Juraij, de dit€mukan dui Mujahid dalam

tafsir (hal. 458).
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Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalalt
sungguh hal itu bagi Tuhanmu adalah sumpah yang wajib. Demikian,
seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berilut ini:

23952. AI Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkda: Al Husain

menceritakan kqada katni, ia berkda Abu Amr Dald bin Az-
Zafu\anmenceritakm kepada kmi, ia bertaa: Aku mendengar

As-Srddi menyebutkan dad Murrah Al llamdani, dari Ibnu
Ndastd, mengemai firmm AllalL Wg 43 &'o("Hol itu
bagi Ttirorfittt odolal, sudtt kenestior lwtg fldoh ditetapkoq"
ia b€*ata, "I\daknmya adalalL s'rnfah yang wqii6.'ttze

23953. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Satd
menceritakan kepada kami dari Qatadah, meirgenai firman
Allall V.;r;g "V 

g ';t('na itu tugi Tuh.otnu adatah

$ntu kcmestiqn Wrg ilfuh ditetqkn," ia berkata,

"Maknanya adalalt sumpah ymg wajib."l|T
' Abu Ja'far bcr*ete: Telah aku jelaskan pendapat yang benar

dalamhal ini.

ooo

VW-44Lr*4)ir6:i3\?r? t<:,. ?

U lrn-tt drJlt!ea.-(: . iit :4,1;;t'u$ti1i7
"I(enudiarrtl(cmialorJrmenyelalrldorirororrrg.or&tgyorrrg
btakwa ilm men$ialcm onmg.qmtgyuJg drrrlin- ili

daloln ns al<a dnlmt ktilam bef hrtut.'
(Qs. IUaryam U9lz 721

rr?6 Al l[awadi dtm. A*Mtha wa At Ifiut QB}S).trz Al qfihubi dalam taeh (ntlr',Dari nnu Ua"t 4 Asy-syaukani dalffi Fdh Al
Qae QB46) dri IkimalU scrta Al Alusi dalm ta8ir (16ll?2) M llsimah.
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Allah berfimran: Kemudian Kami menyelamatkan orang-orang

yang bertakwa dari neraka setelah semua orang memasukinya, yaitu

orang-oftmg yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nyq dan Kami biarkan orang-orang yang zhalim kepada diri mereka,

yaitu orang-orang yang menye,mbah tuhan selain Allah dan memaksiati-

Nya di neralca dalm keadaan b€rh$ut.

Demikian maknanya, seperti yang disebutkan oleh para ahli

tafsir dalam riwayat-riwayat berikut ini:

23954. Bisyr bin Mu'adz me,nceritakan kepada lemi, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada l<ami dfri Qatadalu menge'nai firman

A[ab *,*-ar*rti 3:i3'r;it n$;i? " Kermtdian Kami

akot menyelanntknt orang4r(mg Wrg bertakwa don

membiukan oranger@rgyorg zhalim di dalon neralo dolan

keada@, berlutttt," ia bertata, "Malcnalrya adalah, dalam

keadaan ber'lotot.rrl l7t

23955. Al llasan bin Yahya menceritakan kepada lomi, ia berlcata:

Abdurrazzaq me,mberitahukan kepada l@mi, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allalt +,V 6-*rti :Sl'r;it'"-li,#7
"Kermtdion lfuni akot menyelonakm or@?gQrang Wrg
bertakwa dot membiokot or@tgarangyotg zhalim di dolatn

turaka dalam kcadoo, berhtfirt," ia berkata, "Maknanya

"dalalu dalam keadaan' Erhrttrt.l 
lD

23956. Yrmus menceritakan kepadalcq ia berkaa: Ibnu Wahab

memberitatnrkan k€pada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Altah ra'ala, $- 6rr\ili 3:i3'6i'"-ili,iJ7
(r27 "Kerrudiot lbrni akor neryelonatkm orangorang Wry

rril Abdurrazzaq dalam afsir (3/10).
n,e lbid
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bertakwa dan membiarkan or(mg-or(mgyang zhalim di datam
ruraka dalam kcadoan berlutut," ia berkata, *I'afazdr- l*
'Berlutut', maksudnya adalah duduk yang paling burulq dan
tidaklah seseorang duduk berlutut kecuali ormg yang tertimpa
musibah."llto

23957. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazlrd menceritalcan kepada kami, ia berkata: Satd
menceritakan kepada lomi dari eatadalL mengenai firman
ArrarL €iie<4+rlir( 3:t;\$6-5i,#7 " Kel,trudion Kami
akmt menyelamatkmt orangorang yeg bertakwa dan
membiqkan orang-orangyang zhalim di dalam neraka datam
lceadaan berlutut," ia berkata, "sesungguhnya oftulg-orang
meftNuki neraka dalam keadaan hitam dan gelap. Bagi orang-
ofimg mtrhnin, kebajikan mereka menyinari merek4 maka
mereka selamat. Sedangl@n bagi orang-orang kafir, mereka
dijerumuskan oleh perbuatan mereka dan tertahan di neraka
dengan dosa-dosa mereka."I I tl

000

i5,$i A r$( irittlitfe-li j,6 .{4.fig: 4 S;
@$i1.*titfrT

o D ur a@bita dibacolliurlt l<efuda nqeka cy tu cy d l<orir.i
y@tg terutg (makstilrrya), rrri,*cyd or(mg.orcfrrg yoarrgkflfir
beflaa kegdf, ofintg.ormtg yorrJg fuhnor,r'lvloiwl<ah ili

mttncl renilo golongorJ (k& ilm mrkmin) yorrrg lehih bdk

Its Ag-Tsa'labi dalem taftir (3/16).
trrr Tidak kami teNmtkm atso inidat"'n litsrdur ymg kami miliki.

)



fdldl.Attrl;I?naDrad

tenrg thgabry o dnl lcbih inilah tunW
pettctrtwrkrto)'?' (Qs. I\[arfam U9lz 731

Allah berfirman: Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami
yang IGmi hrunkan kepada Rasul Kami, Muhamma{ yang jelas bagi

siapa saja yang mau memperhatikanny4 batrwa ia adalah dalildalil
Allah bagi para hamba-Nya, maka orang-orang yang kafir kepada Allah
dan Kitab-Nya (yaitu omog-orang auraig mengatakan kepada orang-

orang yang beriman kepada Muhamma{ "Manakah di antara kedua

golongan (kafir dan mukmin) yang lebih baik tempat tinggalnya dan

lebih indah terrpat pertemuannya?"

I*rtaz/r- rJ; Uerasat dari perkataan ses@ftrng, if;g ?Frb*
tjlri yang artinya Aktr kumpulkan mereka di suatu majelis.

Seperti pe*dam Ilatim dalam syaimyaberikut ini:

"")? ,{Af*::- ...1: e.hr dJ e.*!,t
Jrdi, p; an ayd.ini adala[ jika dibacakan kepada mereka

ayat-ayat Ikmi yang jelaq maka orang-orang ka.fir berkata kepada

orang-orang berimao, "lvlanakah di antara dua golongan di antara kita
yang lebih makmur hidrrynrya, lebih banyak rezekiny4 lebih baik

tempat tinggalnyq lebih indah tempat perkumpulamya, dan lebih

banyak jumlah pengilcuhya? Kami atau kalian?"

Demikian maknany4 seperti yang disebutkan oleh para ahli

tafsir dalam riwayat-riwayat berihrt ini:

23958. Mutmmmad bin Basysyar menceritakan kepada karni, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an me,nceritakan kepada l<ami dari Al A'masy, dari Abu

rre Ibnu Athiyah drtlrar, 4 767** Al Wajiz @DS}



Slrchll{cryon

Drfiyu, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, :fi 6;
*Lc6 T #-ji'd Vt ii;t Wlji iv-*r.G{ hi"($ "mn apabila iibacakm k pdo mereka cyat-qyat Kami
yang terotg (ntoku&tya), niscaln orang_or(mg yang kafir
berkata kewdo or&tg-orang Wng beriman, ,Manakah di
cmtara kc&ta golongan (fufir don ,rubrin) yory tebih boik
temwt tinggalryn dan lebih indal, tempat pertemuan(n1n),?,,
Ia berkaa, "Maksud lafazh Cti adalatr te,mpat tinggal,
sedangkan maksud lafazh tf; aAaat tempat pertemuan.,, I r E3

23959. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adi menceritakan kQada l.,mi dari Slu,bah, dari
sulaiman' dari Abu Dzabyan, dari Ibnu Abbas, riwayat yang
samallt'f

23960. Muhamrnad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada$ ia berkaa: BapalJcu menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Y* -T'#AiTr;'': i'-Y 6rJi i6,#.G$! ag si,i'
u-,rt b;bYW"Dan apabira dibacakon k,pada mereka ayat-
ayat l{ami yang terang (moksu&zya), niscrya orang_orang
yang kafir berkaa kcpada ordng-or(mg yang beriman,
'Manakah di antua kcdua golongan (kafir dan mubnin) yang
lebih baik temlnt tinggatnya don lebih indoh tempat
pertemuan(nya)'?" Ia berkata, ..lvlaksudnya adalah tempat
tinggal dan tempat pertemuan, kenihndan dan keindatran
yang mereka miliki, s€eerti dinyatakan Allah kepada kaum
Firaun ketika menghanc,rkan mereka dao menceritakan
kondisi mereka dalam At ern'an, @ g;ij * n rF; ;f

I ll n Qurft&i datm taeir ( I tn4fl) hlbnu tr(mir rral^m ta6ir (3/l 3s).ttu lbid

:--'l
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@ fT&S gti '.lt*rgkot, boyobtya tarnon don mata air
yong mereka tinggalkon, dor kebun-kebun serta tempat-

tem@ 1wry indah-indah'. (Qs. Ad-D*haan $al: 25-2Q
Atau seperti dinyatakan Allah tentang Nabi Luth ketika'ry::#'.W6i6'ffivffi.wzrw"*ir*tr:&r
@ arr,3i lr i;'z- bLiti vtai3-, 

(4i '..."Apakah

senmggulmya kamu Wtut mendatongi laki-laki, menyontm

dan mengerjakan kcmungkoan di tempat-tempat

pertemuotmu?" Maka jawabm koumnya tidak lain hanry

mengataknt, "Mangkanlah fuWdo kfrmi a&ab Allah, jika
kontu termas* orotg-or(mglnng benw". '(Qs. Al 'Ankabuut

l29l: 29) Orang-orang menyebut tempat pertemuan mereka

dengan sebrtran r1;r6t.'t 
tes

23961. Ali bin Dad menceritakan ke,padakq ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kqada kami, ia berkata: Muawiph bin

Shaleh menceritakan kqada l<ami dari Ali bin Abi Thalhall

dari Ibnu Abbas, finnan AllalL $ i:.$"Dan lebih

indah tempd pertemuan(nya)," ia berkata, "Maksudnya adalatt

tempat p€rt€muan.'rl I 85

23962. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlarits menceritakan kepadatnr

ia berkala: Al Hasan me,nceritakan kepada karli, ia berkata:

\Maraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najrh, dgi Mujahid, mengenai firman AU"t, q;.4 $ri|
$ i:.;JffiirT ;*ji?S rgrl t2:,!':i$t-fi iU'r$. " D;
apabila dibacakon kcryda mereka alnt-ayt l{ani yotg

Irc Uhat Ibnu Kdsir dahrn ta8ir (3/135).
rr!5 al Qur6ubi dalm ta8ir (lln4E).



ter@g (malcuhy) niscaya orangerang yotg kafir berkata
k@ uangorangyng berilna 'Monokah di otoo fufua
gol@rgq, (W d@ ,rubnin) Wng tebih boik tempat
tlngqhry,a dot lebih indol, tempt perterruanft4a)'?. la
bcd@, *ormg-ormg 

auaisy bertata kepada para satrabat
Rmilullah sAw, 'Manakah diantara kita yang lebih baik
terUw 'nggatqna dan lebih indah tqnpat pertemuannya?,
Mcrdca menyebrt t€mpat pertemuannya dengan wuna
dGnrilrian.rrllfil

23963. Al Qaim menceritakan keeada kami, ia berkata Al Husain
mmitakan keeada kami, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan
kQada kami dari Ibnu Juraij, dari Mqiahi4 riwayat yang
crmq lltt

239il. Bisyr bin Mu'artz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Satd
mmeritakan kepada kami dari edadah, mengenai firman

Y-T*=f,'6gtt'ir*#bji j1iq.qa;+1"fi ,'tj
l;J O;bl6,li; "fun apbila dibacakm keryda mereka ayat_' a'fr Koni Wry terong (nabuhy), niscaya orang-orang
Wg k@ berkota kcryda orangerong Wg beriman,
'lf,otokah di otoa kcau golongon (kafrr don mubnin) yang
lebih Mk tempt tinggalnya dan lebih indah tempat

Wterrwr(nya)'? " Ia ber&ata, ..Orang-orang 
euraisy melihat

pra sahabat Rasulullah SAW dalam keadaan miskin dan
susalL rnaka merekamenantmg seeerti yang kalian dengar dari
fimm Allab 'Siapa yang lebih indah ternpat
pertemt@)ra:.:rllt9

SrruhMar;cn

:[ H""d'hffiir(mse).
rrte 

a1 @tffii drh tagtu (l l/142) dm Ihu tr(rir dalm taeir (3/l 35).
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23965. Al Hasan bin Yahya m@c€ritakan kepada l€mi, ia berkata:

AMurrazzaq me,mberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muamrnar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allatu'uir-We-$i i6./$.G$: a!; ;Si rig
$ 3:-5; titL 7 Si"jr'd g?. o*,-"poiro dibacarratr

kcpada mereka aWgtd Kot i Wrg terang ftraksu&rya),
niscrya or(mger@rg lwtg kafir berkaa kepada orumg-orang
yang beriman, 'Moukah di otoa kcdua golongan (kafi, fu,
mubnin) ymg lebih baik tempa tinggahrya dan lebih indah
tempat pertemtot(ryn)'?" Ia berkata "Maksudnya adalatr,

siapa yang lebih baik tempat ''nggalnya dan lebih indah tempat
pertemuannya?'lls

23966. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepda kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkafa
tgrrang-firman_A[ ah ra,ata,|i6tgi ie *.6j,|- 4 S ritjgifr (tf; ,7$-i"2;\'6f;;t:ir_$-,,ionipobla-vibacatun
karydo mereka a@-atd Kotti lnng terang (maksudnya),

niscaya or(mg-or(mg ymg kafir berkata kcpada orang-orang
yang berima4 'Mor&ah di antua kedua golongan (kafir dan
mubnin) ymg lebih baik tempa tinggalnya dan lebih indah
tempd pertemuanQ4n)'?" Ia berkat4 'Maksud lata/r- C-;

adalah t€mpat pertemuan." Ia lalu me,mbaca fimran AllalL

@ frrG '# "ua biolah dia memanggit golongannya
(untuk menolongryta)." (Qs. Al Ataq [96]: 17) la berkat4
"Maksudnya adatah tempa p€fte,muary1y6.' l l eI

ooo

rrs Abdunazzaq datm ta&iraya (211641.
ttet lbid
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W66iije#Kifrf,
oB uQa fury ak uM, y utg telah l<anJi binasorl<sn seb ehm

nrlrelca, *ilatgnrqela ailf,lahlebih bagus alat rumah
taltggarta ilffJbbih senaD ili pandmg m.ota-'

(Qs. lvlaryam U9l:741

Allahberfirman: Berapa banyalq wahai Muhammad, umat yang
t€lah IGmi binasakan sebelum omng-orang kaft Quraisy yang beerkata

kepada orang{rang beriman jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat
Allab 'I\[anakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat
tinggalnya dm lebih indah tempat pertemuannya, padahal mereka
adalah ormg{rag yang jauh lebih bagus peralatan ruma}r tangganya
dan lebih sdry di pandang M? Telah Kami hancurkan semua harta
bendanya dm Kmi ganti bentuk metreka"

Seperti Alqamatr bin AMah berikut ini:

,'i-!{5t lpt e,i:},d ...h:F 
9Gr<tr ;y'*

Demikim penafsiran kami, sepeni penafsiran para atrli tafsir
dalam riwald-riwayat berikut ini:

23967. Muhmmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
bertm Mu'ammil menceritakan kepada katni, ia berkata:

Suqrm menceritakan kepada l<ami dari Al A'masy, dari Abu
Dzzrb,jr.bdari Ibnu Abbas, firman Allab Krt fS
WC$A i i; e ;S " Beropa banyak umat yang tetah

Korri birusakan sebelum mereka, sedang merelra adalah lebih
bagqs ala runah tanggoqn dot lebih sedap di pandang

rre Bait ini driirb fuIts tawil, M qcidahAlqlmah bin Abdah Al Fahl. Junlah
W,qcidtqa,52. Lih* iliwmya (hal. 52).
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mota," ia berkata, 'Maksud lafazfr. \rljr adalah pandangan

mata, sedangkan maksud lafafu.:rult aaaaU harta bendl."lle3

23968. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Adi menceritakan kepada l<ami dari Syu,bah, dari
Sulaiman, dari Abu Dzabyaq dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"Malsud lafa/n 6.p *t*pandangan -u1".rl 

le4

23969. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin
Shaleh menceritakan kepadu l@ni dari Ali bin Abi Thalhalu
dari Ibnu Abbas, mengenai firman AtlalL plC#(2.S
W 6;1 3A iS "Berapo borynk "* y""s tetah Kami

binasakan sebelum mereka, sedong mereka adalah lebih bagus

alat rurnah tangganya dan lebih sedap di pandong mata," ia
berkata, "Maksud latafu 6;1, AaArpandangan mata.,,l le5

23970. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku" ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakkn menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Ailah, W6 |A'i ;j 6 fa[iG<i:l -$ "Buopo banyak
umat yang telah Kami binasakon sebelum mereka, sedang
mereka adalah lebih bagw alat rwnah tangganya dan lebih
sedap di pandang ttota," ia berkata, 'Maksud latazh 6d

rret Ibnu llajar .ral"m Fdh Al Bui (4t427),Al Qurfubi dalam t ftir (lll143), Ibnu
Athiyah dabn Al Muhsro Al Wajb (4D9), Suryan Ats-Tsauri dalam taftir

- - (l/188), dm Ibnu Katsir dalam taeir (2/581).

"* Ibnu Hajar dalam Fath Al Bti (4t427),Al Qurthubi 6"6p tafsir (lll143), Ibnu
Athiyah dalem Al Muhsrs Al wajiz (4D9), su8ran Ats-Tsauri rralam ta8ir

_- (l/l EE), dan Ibnu Katsir dalam taftir (Z5El).rrr Ibnru tlajar datam Fath At Bot (414i7),Al Qurth$i dalam tafsir (ll/143), Ibrnu
Afti}tah dalen Al Muhsrw Al Wajiz (4n9), Su$€n Ats-Tsaui dalam tafsir
(l/l8t), dm Ibnu Katsir dalam taftir (2/sEl).
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adalah lrama benda, dan maksud lataz/n W *t*pandangan
-uLlll196

23971. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan
kepada tcarni dari Al tlasaq mengenai firrran Allab K,rt{S
6ri6fi LA i * e ;i; "Beropa banyak umat yang tetah

Kami binosakan sebelum mereka, sedang mereka odalah lebih
bagus alat rwnah tangganry don lebih sedap di pandang
mata," ia berkata, "Maksud lafazh .rdtr adalah kenihnaran
yang paling baik, dan maksud lafazh ir,]r adalah harta
f"o6*rll97

23972. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya d menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada l€mi dari Qatadah, mengenai fimran
Aualr 6:i6;t 3:A I ij e # Kt f3,,o*op, banyak
umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedong- 
mereka adatah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih
sedap di pandang mata," ia berkata, "Maksudnya adalatr yang

lebih banyak harta bendanya dan lebih baik tempat tinggalnya.

Allah lalu menghancurkan harta benda mereka dan merusak

keindahan bentuk merek*cel l9t

23973. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitatrukan kepadu kami dari Qatadatr,
nrman AuarL WC,!$A i ij e # K6 -f,

"Bera1)a baryak urnat yorg teldr lfutni binasakan sebelum

tre6 Lihat muqaddimah Fah Al Boi Qnm) h Az-Z;gaj &lam Ma,oi Al Qtr'at
(4fir6).te lbid

lret At Qrthbi dalm ta&ir (ttfi42).
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mereka, sedang mereko adalah lebih bogus alat rumoh

tangganya don lebih sedop di pondong mata," ia berkata,

"Makzudnya adalah yang lebih indah bentuknya dan lebih

banyak harta bendanya"l le

23974. Mubammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrumya dari Ibnu Abi
Najrh, a?ri lvf;ujahid, me,ngenai firman Allah, i f}1(Kt{i
W6 {A i ;j "Berapa banyak umat yang telah Kami

binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus

alat rumah tangganya don lebih sedap di pandang mata," ia
berkata, "Maksud lafazh 61 uaauh hara benda, dan makzud

lafa/r- W *t*menunrt pandangan manusia" 1200

23975. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haljaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat

y*g ru*u.l2ol

23976. Ibnu Humaid dan Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada

kami, ia berkata: Jarir bin Qabus menceritakan kepada kami

dari bapa}rrya, dari Ibnu Abbas, ia berkata "Maksud lafazh

6l adalah harta benda dan maksud lafazh 6.lt *t*
pemandangan yang indah.'el2o2

23977. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritalon

rB Abdurrazzaq dalm a8ir (2864) dm Ibnu Halr ,d,lt"n Fath At Boi (A4n).
rm Mulahid dal"m taftir (1R50).
rmr lbidt* NQtrthubi dalern t4$; 1l ltt43).
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kepada karni dari Ibnu Juraij, dari Atha AI Khurasani, dari
Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksud lafazh W adalah

pemandangan wanra dan keindahan."l2o3

239X8. Yrmts menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrkan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ata, 6 dA i pj g # (# -f,

W "Berapa boryak umat yong telah Komi binasatran

sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat
rumah tangganya dan lebih sedap di pandong mata," ia

berkata "Maksud lafazh 61 uaa*, harta benda yang paling

baih dan maksud latazh W *t* pemandangan yang

paling 1r6r1r.erl2o4

23979. Al Husain menceritakan kepadaku" ia berkata: Aku pernatr

Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitatnrkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata tentang firman Allalr C'gVAii;e ;S'Ktfr{S
- W "Berapa banyak umat WE telah Kami binosakon

sebelum mereka, sedong mereka adalah lebih bagus alat
runah tangganya dan lebih sedop di pandang mata," ia

berkata "Maksud lafazh 6il uaaun harta benda, dan maksud

lafazh W *t*pemandangan yang paling :r',d[rlr.ccr205

Para ahli qira'atberselisih pendapat dalam membaca lafa:/r-il.

Mayoritas ahli qira'at Madinah membacanya tanpa huruf
homznhl206 Jika dibaca dernikian, maka ia memiliki dua makna:

'M Ibid
r2q Tidak kami t€mukan dst itidi antara literatur yang kami miliki.
tM lbid
'* Q"l* dm Ibnu Dalcrvan membacanlra d€ogm tasydtd pada huruf ya taaq

houah.
lJlama laimya membacanya dengao horzalr.
Lihd, At-Taisir fr Qba' a As-tub' (hal. 12 l).

1rf-
I

I

i
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Pertama: Mungkin sang p€mbaca bermakzud me,mbacanya

dengan huruf haru,ah lalu menggantinya de,ngan huruf ya, maka
bertemulah antara hunrfya'ganti dengan hunrfya asli, lalu keduanya

bergabung dan menjadi satu /a' br-tqdid.
Kedua: Mungkin berasal dari lafazh 6-i'z;li: ,52\t 4i rnaka

malmanya yaitu, berapa banyak umat yang Kmi hancurkan sebelum

merek4 semelrtara mereka lebih indah harta bendanya dan lebih baik
penglihatannya terhadap hartanya, serta lebih tahu cara mengatrmya.
Itu lrarema orang Arab jika berkata ,.lr rii .C lyi zij') ,#f 6 maka

makzudnya yaitu, ia prmya pandangan yang baik den ket€litian
padanya.

Mayoritas ehli qira'at Irak, Kufab dan Bashrah me,mbacanya

dengan huruf hamzah, yang artinya pemandangan mata, seakan-akan

maksudnya adalab yang lebih baik hrta belda dan pemandangannya

Diceritakan bahwa sebagian mereka ada yang membacanya

dengan huruf zat, t?-12 OOt ,*l seakrur-akan makstdnya adala[ yang

pating baik harta benda bentrilG dan pemandangannya, karena latazh
rosll dalam bahasa Arab artinya bentuk dan pemandangan

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling t€pat adalah dengan

hunrf ra dan hamzah, 6ri sesuai dengan ijma'panahli tafsu, batrwa

adalah pemandangan mata Ia berasal dari akar kata;fiX'e;;).
Jika dibaca tanpa huruf hamzah, rutmun bennaksud arti ini, maka

dianggap benar. Adapun bacaan dengan h,untfi mi, dianggap keluar dari
bacaan para ahli qira'ot, maka tidak diperbolehkan, kendati memiliki
penakwilan yang benar.

Para ahli qira'atberselisih pendapat tentang lafezh (11 sebagai

bqiluk jamak atau tunggal?
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Al Ahmar berpendapat bahwa ia jamalq dari l<ata t"rggd ifU1,

seperti kata trir.it dari benttrk tunggal ;17i, dan kata v6l.Jr dari
belfirktunggal $tt'J".

Al Farra berpeirdapat bahwa ia tidak memiliki kata tunggal,

sebagaimana kata ieir tidak memiliki katatunggal.

Ia (Al Fana) mengatakan bahwa omng Arab biasa menyebut
jarnak i6ir deng ar_pfl '*:t u;l aanjika kata Lrfrr n*a* dijamak
maka katakanlah grli irT ;rlU. eaapun kata g[t maka bentuk jarnaknya

adalah fil. '

ooo

eyl':ij'-(,Wf,;$:\li,'i$'i'"x!''i'l,$iu
-ffi GK, 7 ? i,6ii{r'iLai Yg vr;.;1i

@'t*
" Kod,al<mia/4,'B u angsiap y ffrg fur dilo di dalfrrn l<csesotrrrln,

nal&bifr rlahTulwrlYorrrglvlalwPennff ahnenpupanjang
tsnfu bosrrrya, sehinga a@bilo nsela talah tnelilwt apa
y MJg iliewonil@xr kep adary a, fuilc siksa maupn hiM,

mal<f, nsela alwr mengetalwi siap yorrrglcbih ielek
l<ehdn*nffivyoilorrrlebihlenlrlhpenolong,prllrdlongnya'."

(Qs. I\[aryam [19]: 75)

Tar.wl rimen Aneh: k';*Si 5 3:':J iiSi A i,g n S
(Kaohanlah, nBorangsiap tang furodo di dolarr. kesesdoa, ,rraha

biarldt Tuhan Yory Maha Panutah nemperpanjory lempo

bagiap")

'bG-S
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Allah berfirman: Kafalort wahai Muhammad, kepada orang-

oftmg muqrrik yang berkata "Manakah di antara dua golongan yang

lebih baik tempat t'nggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya

Barangsiapa di antara kita berada dalam kesesatan, maka biarlatr Tuhan

mempanjang tempo metreka."

Demikian seperti perkataan para atrli tafsir dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

23980. Muhammad bin Arrrr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kalgi dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
firman Allab t:L 'JAi'i,;1:!, 'lrt3i 6- i( i S

"Katakanlah, 'Bwangsiapa yang berada di dalam kesesatan,

molra biarlah Tuhan Yong Malw Pemurah memperpanjang

temln baginya'." Ia berkata, 'Maksudnya yaitu, biarlatr Allah
membiarkannya dalam kesesatannya."l2oT

23981. Al Harits me,nceritakan kepadakrl ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkafa: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid, riwayat yang
satn*l2ol

23982. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karri, ia berkara: Hajjaj menceritakan

kqada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang
samal2o9

Takwil fiman Allah: 'i3i 0$ ir3Ji et'Aij-C tl, rsS6:
tar*,.3;V6*Tr|, U 6A::l gehinsga apabita mereha tehh
,rrelihot apa yong diancamhon kqodanya, baik siksa moupun kiottttt,

fn Uu;ania dalam tafsir (m90) dan Ibrnu Hajar dalm Fath Al Bui (Sl42E).w lbid.

'- Ibid.
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,naka ,tureka ohan mengetahui siapo yutg lebih jeleh keduduhannya

don lebih lenah penolong-penolongnyo)

Allah berfirman: Katakan kepada merek4 "Barangsiapa di
antara kita yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Allah
membiarkannya dalam kesesatan sampai datang ketetapan Allah, entah

siksa yang disegerakan atau bertemu dengan Tulrannya ketika Hari
Kiamat seperti yang dijanjikan AllalL karena jika telan datang janji

Allah kepada mereka dari salah satu antara dua perkara ini, maka

pastilah mereka tahu siapa yang lebih buruk tempat tinggalnya dan

lebih lematr penolongnya. Pada waktu itu, jelas siapa di antara dua

kelompok yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indatr tempat

pertemuannya."

ooo

afi+'Eli,J*rt&n;"s:iti''$<r-;fr {ttiy,

"Dan AJlah al<frrr menanbah pl;miil l<epado msela y olrrg

telah mendapat perl,uritil,- D an onal. (fr 'r.ti slralih y 6W br;l<al

itulebihlxnk pahalanyc di sisi Tu/lwurru dn'r-lebihbod.k
t<esuaannmya." (Qs. Lrlaryam U91: 7 6l

Allah berfirman: Allah akan menambah petunjuk bagi orang-

oftulg yang berpetunjuk dan mengikuti jalan kebenaran, sehingga

keimanan mereka bertambah bartr dalam menjalankan perintah dan

kewajiban yang telah diptapkan atas mereka. Hal ini sama dengan

firman Allah berikut ini: fii1o+i f$'F! 3ji J -i$',ii JjU65
@ e:p;*fi g;ri;$ wr. <r-51fr "Don apabita dittrunkan

stwtu ntrah, mako di antara mereka (orong-orory munafik) ada yang

VT'$
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berkata, 'Siapakah di antoa kamu yang benambah imanrya dengan

(twunrrya) surah ini?' Adapun or(mg-orang yang beriman, maka suroh

ini menombah imannya, don mereka merasa gembira. " (Qs. At-Taubatr
pj: r2a)

Sebagian ahli tafsir menalorilkan maksudnya, bahwa Allatr

akan menarnbatr petunjuk kepada orang-orang yang berpetunjuk dengan

nasilrh dan mansuldt dari ayat Al Qur'aq lalu ia mengimani yang

nasiWt sebagaimana sebelumnya ia mengimani ydng mansuH4 dan

inilah tambahan petunjuk dari Allah kepadanya Amal-amal shalih yang

diperintatrkan Allah dan diridhai-Nyq yang kekal bagi mereka, jauh

lebih baik pahalanya di sisi Ttrhanmu bagi pelakunya dan lebih baik

kezudatrannya daripada kesudahan orang-orang musyrik.

Pada bagian lalu telah kami jelaskan makna latazh it;i$
iiJ$i " Dan amal -amal s lnlih yong ke kal," dan perselisihan pendapat

tentangnya, beserta pendapat yang benar dalam hal ini, maka tidak perlu

karni ulangi lagl di sini.l2lo

23983. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltb&mazaqmerrberitahukan kepada kami, ia berkata: Umar

bin Rasyid memberitahukan kepada kami dari Yatryatr bin Abi

Katsir, dari Abu Satamah bin Abdwrahrnan bin Auf, ia
berkata: Pada suatu ketika Rasulullah SAW dudukdudtrk, lalu

beliau mengambil tangkai yang kering dan membuang

datmny4 kemudianbersaMa" 1i;i2 ,iflbtt,hr lt 4l li ttt

6 s='/;iil, ,d1r t;u, :f u;r'Jrrl t*.r;ri,*ir 'us i;1,"u;::,2 i1.

)F i';t ,iwur b$(tr i ,1,#t Lfr J6,i- ot ,p :tt:)ini'zhi ;Sr*rggrrirryo *;w, 'tao itaatu iltatlah (tiafu tut an

irlotn Allah), allalru akbs (Altah Moha Best), alhamdulillah

r2r0 Lihat pena8irm surah Al Kahfi ayzr 46.
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(segala puji bagi Allah), don subhonallah (Maln &rci Allah),

dogt menghaptskot kesalahot-fosaloh,qt sebagaimono

@rgtn menggugurkmt daun phon ini. Ambillah iawalai Abu

Doda, sebelun engkmt terlalory dengamya Semua itu

merupakan amalan-qnalan shalih lagi kckal, dqt semtn itu

tennasuk hmta s impotot str ga. "

Abu Salamatr be*ata, *Sejak saat itu, setiap kali Abu Darda

teringat dengan hadits terseh$ iaberkata, 'Srmggtrlr' aku akan

bertahlil, bertakbir, dan Masbib hingga jika ada orang bodoh

melihatlu ia akan mengira alor gila'."l2ll

ooo

t:i6; S u, <;il l,(, W)4 .{.- o it a-:5e1@
\5,e7 dlta'iK;;Ji

nlvlal,a aryl<ahl<mu tslah melihm oturg yorrtgl<afir lnpoda
ayecydKarni dffi ia nensdnl(m,'Pdsti aku al<ffi dibei
lwtn ilorr dnak'. AdakohianwklwytrJg gdih d&iatclah
menrfua peri aniiur di sisi Tuhm Y orrrg \ialw P entn ah? "

(Qs. Ivlaryam [19]: 77.781

rskvvil fiman Allah: sv (;;i J6w)4:L4 oii;iit
tlijjUa*a apatoh kamu teloh ttulihd orang yang h$v hcpotu ayat-

ayat Kani dan ia mengdahan, "Posli aka ahot dibefi harta dan

an&")

r2rr Abdumzzaq dalam aftir (3112) dmlbm Ihsir dalan taftir (3/130.
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Altah berfirman kepada Nabi SAW: Apakatr engkau telatr

melihx, wahai Muhamma{ orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami
dan menginglai jaqii Kami serta berkat4 "Pasti aku akan diberi harta

dan aak di a*rhird."

Diceritakm bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al
Ash bin Wdil As-Sabmi Abu Amr bin Al Ash. Seperti disebutkan

dalm dwaSd-riwayat berikut ini:

239U. Abu Sa'ib dnn Sa'id bin Yatrya me,lrceritakan kepada kami, ia
bertma Abu Mu'awiyah menceritakan kepada karni dari Al
A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Khabbab, ia berkata:

Aku adalah seorang budalq dan aku memiliki piutang atas Al
Ash bin Wa'il, maka aku datang tmtuk menagihnya. Namun

t€xnyafa ia berkata "Sungguho aku tidak akan membayamya

ke,padamu sebelum engkau lufur kepada Muhammad." Aku
ldu berkata, "D€,mi Allab aku tidak akan l<ufur kepada

Muhammad sampai engkau mati dan dibangkitkan kembali."

Al Ash bin Wa'il berkata, *Jika aku mati kemudian

dibangkitkan kembali seperti yang engkau katakan, maka

engkau akan datang kepadakq sedangkan saat itu aku

me,miliki harta dan anak" Lalu turunl ah ayat,'4 rsiiL:i;l
d:y'iti ; ar g @ r1;; {v z;}J iG; wg
-t.-att-l t*- "Moka apakah kotnu telah melilut orang yang kafir
kcpda atat-cyat l(ami don ia mengdakan, 'Pasti aht akan

difuri huta dan onak'. Adakah ia melilut yang gaib atau ia
telah rumbuat perjonjian di sisf Tuhan Yang Malw
P" r* 6'7'tl2l2

23985. Abu Sa'ib menceritakan hal itu kepadaku, ia membaca dalam
harlitrl2tr' l;l;t "fun ofrok"

r2r2 61Bulfiili rr"lam bab: Al ljoah(D75) dengan rcdalsi yang sama.
tzt? Ta*lo,ijillatelah dijelaskan terdahulu.
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23986. Muhatnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

BapaHnr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknyq dari Ibnu Abbas, bahwa ada satrabat

Rasulullah SAW yang menagih utang kepada Al Ash bin
Wa'il As-Satmi, mereka mendatanginya lalu menagihnya,

tetapi ia justnr berkatq "Bukankah kalian mengatakan bahwa

di surga ada emas, perak, sutq dan segala rrucam makanan?"

Mereka menjawab, *Ya, benar." Ia berkata, "Kalau b"gtr,
nanti saja di al&irat. Demi Allalt aku akan diberi harta dan

analq serta Kitab seperti yang kalian bawa" Allatr prm

menjadikan-perumpamaaonya di dalam A Q*'.ru "iie-ijtt $i'^f iAi ; ; tpi O Gt;i $c 6jJ lt; q; {.-
L$. "Maka ap*ai *arru telah melitut orang yang kafir
kepda ayt-ayat lfumi dan ia mengatakant, 'Pasti aht akan

diberi hqta don ouk'. Ad*al, ia melihd yang gaib atou ia

. telah membud perjofiott di sisi Tulrot Yang Malw
Penrrrah'?"1214

23987. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al l{arits menceritakan kepadalcq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, semrnnya dari Ibnu Abi
Najdu dari Mujahi4 me,ngenai- firman Allab 'j! uiie:ijl
t3;7 #trt U'ifi s ;1fr *1@'i; {c 4,i,i J,6, Wg
"Maka apkah komr. telah melilwt orong yang kafir kcryda
qrd-qnt lfumi dat io mengotokot, 'Pasti afu alw, diberi
Itqto do, an*'. Adokoh ia meliln 1mg goib dau ia telah

r2rr Ibnu l(sir dalam tafsir (3/136).
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membuot Wrjarrjiot di sisi Talwt Yory Maha permtrah?,, la
berkata, *Al Ash bin Wa'il yang mengatakannya."l2ls

23988. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang
sama1216

23989. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadp karni, ia berkata:
Yazid menceritakan kepada kard, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada l<ami dari Qatadah, mengenai firman

ryty, {9.9 !$} ly .5i{ 16 we'E ufi ;.:;r
l-t+, 4dt u9 -t ,)*i,Jl'Maka apakah kamu telah melihat
or(mg yang kafir kcpada (yat-ayot Komi dan ia mengatakan,
'Pasti aht akan diberi hota don anak'. Adakah ia melilut

yang gaib atau ia telah membut perjanjian di sisi Tutwn
Yang Maha Pemwah?" Ia berkata, "Diceritakan kepada kami,
bahwa ada sejurnlah sahabat Rasulullah SAW yang menagih
utang kepada seoftrng musyrilq lalu ia berkata, .Elokankatr

Nabi kalian mengatakan bahwa di surga ada emas dan sutra?'
Mereka menjawab, 'Ya, benar'. Ia berkata, .Kalau begltq
nanti saja di surga. Demi Alalt aku tidak percaya dengan
Kitab yang kalian bawa 

-sambil 
mengejek Kitab AllalF- dan

sungguh aku akan diberikan harta dan anak'. Allah lalu
berfimraa t3-;" $triA i$ S 6t prt,.eaoron ia metitwt
yong gaib atau ia telah mcmfua pirjotjian di sisi futun
Yang Matw Pe' t t to'dt'? Dt2t7

23990. Al Hasan bin Yahya menceritakm kepada lomi, ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan k€pada kami, ia berkata: Ats-

ilfl uu;aua dalam ta&ir ( v3n).,rr" Ibid.
r2r7 Tidalc ka-i tcmukao atso imdalam liter&rt yog kmi mitiki.
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Tsauri memberitatrukan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata: Khabbab bin Al Att
berkata: Aku adalatr seorang budak di Makkah, dan aku

bekerja pada Al Ash bin Wa'il, maka terkumpullah sejumlah

dfuhamku padanya. Aku lalu datang menagihny4 namun ia
justru berkata, ccr{ku tidak akan membayarnya kepadamu

sebelum engkau kufur kepada Mutrammad." Aku lalu berkata,

"r{ku tidak akan lofur kepada Muhammad hingga kamu mati

dan dibangkitkan kembali." Ia lalu berkata "Jika aku

dibangkitkan, maka aku akan memiliki harta dan anak."

Hal temebut lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, maka

turunlah finnan AllalL SY 6j'i J'6tt;,;14';4 "ite-:J15,-i7 $lig'i$ ;#re{, @ (ijj"uara apakah kamu

telah melihat orang yang kofrr kcryda ayat-ayat lfumi dan ia

mengatakon, 'Pasti aht akan diberi hsta dsn anak'. Adokah

ia melihat yang gaib atou ia telah membuat perianiian di sisi

Tuhan Yang Maha Pemtrah?"rzrt

Para ahli qira'at berselisih pendapatl2le tentang bacaan lataz/n

rlit
Mayoritas ahli qira'at Madinab Bashrab, dan Kufah membaca

tli2 aeryarr- fattwh pada hunrf wau, pada selunrtr ayat Al

Qtn'an.

Abu Amr bin Al Ala membacanya dengan dlnmmah pada ayat

dalam srratr Nuh, o:i[2'iV.

r2rt Abdurrazzaq dalam taftir Q1366) danAth-Thayalisi dalam MunadQll4l).
rzre Hamzah dan Al Kisa'i me,mbacanya dengan dhanmah pada huruf wau dan

suhn pada humf loz, sedangkan ymg lain membacanya denganfdhah pada

keduanya
Lihil At-Taisir fi Qira' a As-Sab' (hal. 122).
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Mayoritas abli qira'd Kufah (selain Ashim) mernbaca ayat ini

sampai attir surahr dua ayat dalam surah Az-Zu}finrf' dan

sattr ayat dalam surah Nuh dengan dlwnmah dan latn suhtn.

Para ahli bahasa bqselisih pendapat tentang makna kata

tersebnt jika dtbrra dhomuh.

Sebagian berpendapat bahwa dibaca dlummah d^n fatlah
sarna saja maknanya, kar€na keduanya adatatl dua bahasa,

seperti perkataan merek4 'ti,lrt ir;.ir ,pfifrj filr.tno Mereka

berdatil dengan perkataan penyair-penyair berikut ini:

,Gi::'or? 6d '-{t . fl ob; eou- .fl.t'4t

"Bwangkalifulo, berodo dalon pet* ibtn)n, don boangkali

Nmt adalah utak kcle dai. "r22r

Serta perkataan Al tladts bin Hillizah berikut ini:

t:i:t:t"tV' :F i "'i'*'fi -a t
"Aht nmguh merynbikor sekclompok or(mg telah memperb anyak

hfitadmtmrak'rD

Perkataan Ru'bah:

rir::q .ii q *i ...:t-i t/t i,!':Ar

"segalaprii bagi AllolrYong Maln Perlasa

Dia tidak meniodikan ouk sestntu sebagai oubtya"ru

rm Az-Ztlal l r Ma'od Al Qu'otQBa$.
r22r Al Qurthubi dalam tafsh (ll/145, 155).,u Bait-ini da/j Majzu, Kenil,yaitu qasidah Harits bin Hiluh. Baitnya berjumlah

ll.
Lihat diwunya (hal. 45).,* Al enrthubi dalam ta8ir (ll/145, 155), Asy-syauloni dalam Fah Al Qadir

QB49\, de Al-Alusi dalam tafth (16/130).
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Orang Arab biasa b€rkata pada yang s€eerti ioi, t'3 q'lli
'q,dikaakan: Semuaini b€rmaloa satrl yaitu anak.

Diceritakan kepada kami batrwa Qais menjadikan fata jlr
sebagai b€xrtuk jamak dari kata tunggal Jrl. Kemungkinan, yang

membacanya de,ngan dhamnah hendalc meurbedakan antara bentuk

hnggal deirgan beNfirk jamak

Abu Ja'far berkate: Pendapat yang paling tepat menunrt kami

adalalL bacaan de,ngan fdlal, dat dhammah bemnakna sama, dan

keduanya me,nrpakan bahasa yang biasa di$makan. Oleh karena itu,

rnna saija qira'at yang dibaca oleh ses@rang, dianggap benar. Hanya

saja, bacaan dengan fatlrah lebih dikenal, sehingga bacaan ini lebih

uama daripada yang lain.

rarffil firman Anah: tSqL SltA;trt it:at $fed"**
io rrulihd yang gaib otoa ia telah ncmbuat perjanjian di sisi Tuhan

Yang Maho Pemarah?)

Allah berErman: Adakah orang yang mengatakan demikian

mengetahui ilmu gaib, lalu mengetahui bahwa di akhirat kelak akan

memiliki harta dan anak? Atau dia telah membuat perjanjian dengan

Tuhan, yaitu beriman kepada-Nya, mengikuti segala perintah-Nya dan

menjauhi segala larangan-Nya?

Demikian maknanya, seeerti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

23991. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

me,nceritakan kepada l€mi dari Qatadah, mengenai firrran
Arrab t5;7 $trtA;a ;6, gt "Adakah ia metitwt yang

gaib atou ia telah membuot prjanjian di sisi Tuhon Yang

I
L
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Maho Petmrah?" Ia berkata, 'Maksdnya adatah dengan

656t shalih yang dilakukonya.lu

ooo

vt:iiii{'rfir36-y
e2.z)i<-Yi3;r@'i;

@':;W\fi
oSr.ltrili.l<ali ddah IGmi dl<m memiis @ yurg io kaalot

ilarbenw.btw l<ornri a/rurlt memperparlriartg adzab
rrrlrd,ulrrnya, ilul l<orrrri al@t na torrisi^ @a yorlry b lcnakan

it," dm * ^ #o,:ff#ftffi#f 
*or(ms diri"'

TrLwil rmen Anrrh: (i r(t3i'6fi'f:,3i_Y432'iA
(*koli.*ali tidoh Karni ohot nunulis qa Wg b fuahan, dan
benortenar Kami akan rrrenpergrjar.g odzob untuhnya)

Allah berfirman: Sekali-kali tidak demikian, ia. tidak
mengetahui yang gaib, dan tidak juga membuat perjanjian dengan Allah
deirgm beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya serta beramal shalilL
nemun ia justru lcufu dan dusta Kami pasti mencatat perkataannya dan

menmbah siksa baginya di Neraka Jahanam atas perkataannya yang

dusta t€rsebq sebagai tamhhan balasan.

Tahyir fimen ltteh: gW j;i-Y fr;; @on Karni ahan
nsyar&d opa Wg ia fuofun tt+ don ia akon dotutg kepda Karrri
btgu*onagdbi)

B ttm r*niyan &ln Al Lfahoro At Yqb @til3).
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Allah berfirman: Kami akan mewarisi apa yang dikatakan

olehny4 dan kelak ia akan mendatangi Kami seorang diri tanpa anak

dan hartabeNda

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

23992. Muhzimmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Harits me,nceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kard, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya -dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujatri4 fiman Allatr, W; l;;-Y,:l;j
(ij "Don Kani akan mewuisi ap yang ia katakan itu, dai ia
akan datang kcpado Kami dengan seorang diri," ia berkat4
*lvlaksudnya adalalL Kami oka, mewdsi apa yang ia ucapkan

berupa anak dan hartanya Ini merupakan perkataan Al Ash

bin Wa'il.ul25

23993. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jrraij, daf,i Mujahid riwayat yang

sama1225

23994. Bisyr bin Mu'adz me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazlrd menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada l<ami dari Qatadab mengenai fimran

Allab $W; 3AU frjJ 'Mt Kilti akan mewuisi apa

y@rg ia katakst itu do, ia ako, dotong fupda l(@tti dengan

ru Mulahid datm ta8ir (l/390).
t% Ibtd.
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seorang diri," ia berkata, "Maksudnya adalalt ia tidak
memiliki harta dan *&ntxtt

23995. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&rrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadalu

mengenai firman Altab $EY;3;i-U,a$J "Dan Komi
akon mewoisi aW yang ia katakan itu, dan ia akan datang

keWda l{omi dengan seor(mg diri," ia berkata, "Maksudnya

adalalL apa saja yang dimilikinya. Dalam bacaan Ibnu Mas'u4

disebutkan r'* 6'i ;r.-'o'
23996. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentans firman Allah Ta'ala, $6i5; s;i-U,:iib "Dan l{ami
ak&t mewoisi aW W,g ia kotakan itu, don ia akan dotang

kcrydo Koti dengan seorang diri," ia berkata, "Maksudnya

adalah apa yang ia hrmpulkan dari dunia dan apa yang ia
lakrftan padanya Ia akan daieng kepada Kami seorang diri,
tidak diikuti oleh seorang pun."lze

23997. AIi bin Daud menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Mu'awiyah bin
Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhall
dari Ibnu Abbas, mengemai firmao Allah, $q;3;1Y,:li;r
"Dan lfuni akan mewoisi apa yory ia katakon itu, dan ia
akot datang kcrydo lfumi dengan seorang diri," ia berkata,

"Maksudn)ra adalab Kami akan mewarisinya."la0

ooo

tm NQnfiubi dalm ta8h (l l/l4S).ra Ab&nrazzaq dalan taeh (U165).ra Ibnu Kcir ddm taftir (3/137).ra Al Qurthubi dalam taftir (3t137) dm Ibm Al lolvi drln Zad Al Mair (5D61).
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oDan ntrr:el<atclah mmganbil srrlrtahart rc,rnbcllvfrn selain
Nlah, 0g6 srzrtalwn sr.ntborhctrt iarmenjadi pelhfiffigbagi

mqel<n,x,lali.l<alifdak-Kelaknrr,rel,aGertahm-
sertahfir) iat dlw. mengingl(Eri Wryanbahan (p."Srl*t

prr4gilafirvy a) terhadapruy a, ilmr nselca (serrtahan
seflfuhoari itu al<arr netfaili tnrnmz/r"bagi nrnel<a-"

(Qs. lvlarfam [19]: 81.82)

TalMiI firman Atleh: b ;5'tj,&-'-^i))'. +i 
-r- 

i nVfrV
@an mereha tebh mengonbil sembahan-sembahan selain Allah,
agar sembahon-sembahan itu ncnjodi pelindung bagi mereha)

Allah berfirman: Orang-orang musyrik dari kaummu, watrai

Mtiliammad telah menjadikan sesenrbahan lain selain Allah, dengan

harapan sesembahan tersebut dapat menolong mereka dan menghalangi

mereka dari siksa Allah. Mereka menjadikan peribadahan mereka

terhadap sesembahan tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan

mereka kepadaAllah.

Talvil firman Nlah: i( &Uti-toti tidok)

Allah berfirnran: Sekali-kali tidak benar persangkaan mereka

itu, bahwa pafimg-patung yang mereka senrbah akan menyelamatkan

mereka dari siksa Allah dan menolak bahaya yang Allatr hendaki.

Takrvil finnen Allrh: #q, 'Jiig" (Kela* mereka

[sembohut-*nbahanJ iru ahot mcngittgfuii penyenbahon

[pengilsut*cngi*ufrtya] terhodoptlu)

'r+i*'b;'Kdq,
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Allatt berfirman: Patung-patung yang mereka sembatr ketika di
drmia tersebut kelak di alfiird justru mengingkari mereka seraya

berkata @ 6::$6(; $ft'alfftf* "K@ni menyatakon bertepas

diri (dmi mereka) kcrydo Engkma mereka sekali-kali tidakmerryembah

kami." (Qs. Al Qashash [28]: 63) Me,reka ingkar dan tidak bertanggung
jawab atas perbuatan mereka

Takwil firman Alhh: l:i+ i* S;'K (Dan mereha

[sembahan-sembahanJ itu akot nunjadi musrrt bagi nurefu)

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang penalcruilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, kelak tuhan-

tutran mereka akan menjadi penolong atas mereka Kata musutr di sini
sebagai lawan dari penolong. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

23998. AIi bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin
Shaleh menceritakan kepada l<ami dari Ali bin Abi ThalhalU

dari Ibnu Abbas, firman Allall lJ+ W S;'K
"Dan mereka (sembahm-sembahor) itu akan menjadi musuh

bagi mereka," ia berkate "Maksudnya adalah penolong-

penolong."lal

23999. Muhammad bin Amr me,nceritakan ke,padalq ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakm kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlarits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al I{asan menceritakan kepada katni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kqada l€mi, semuanya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai finnan Allah, l:J+ #'bl$
"Dan mereka (sembahorsembahot) itu aknt menjadi mustk

tar As-Suyrthi dalam A&Drr Al Motstw (5t537) da Asy-syaukani dalam Fah
Al Qadb(3852).
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bagr mereko," ia berkata "Maksu&rya adalah sebagai

penolong atas mereka yang merrbantatr dan mendustakan

-etreka."lB2

24000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 mengenai firman

AllalL 13+ W 'b;'K "Dan mereka (sembahan-sembahan)

itu akan menjadi mwtk bast merekq" ia berkat4

"Maksudnya adalalL patung-patung mereka kelak pada Hari

Kiamat di neraka'la3

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa lafazh t3.,; ai sini

matnanya adalah te,lnan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

24001. Muhammad bin Sa.'d menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan
- kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, firman

AltalL l:1+ # 'o;'K "Dan mereka (sembalun-sembalnn)

itu alan meniadi musuh bagr mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah, mereka menjadi teman atas mereka."l234

24002. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada l<ami dari Qatadaln, mengenai finnan

Allab l:J+ # 'b;'K "Dqt mereka (sembalwn-sembahon)

itu &m nrenjadi mustrt bagi mereka," ia berkata,

"Maksudnya adatah menjadi t€man di neraka, dan sebagian

ra2 Mujahid dalam ta&ir (m90) dan Al Q,urthubi dalam tafsir (l l/l4E).

''t M"j"trid dalam taftir (41157) dm Ibnu Iktsh dalm ta8ir (3/137).
ra 1i6s1t<emi menemukan oao bidalam litcrann yang kami miliki.
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melaknat sebagian lainnya, serta saling tidak bertanggung
jawab.'la5

24003. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkara:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan k€pada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allab l:i+ i* 'bj'K "Dan mereka

(sembahan-sembahan) itu ako, menjadi mwuh bagi mereka,"

ia berkat4 "Malsudnya adalah teman di .eraka."l236

Sebagian lain berpendapat bahwa latazh fia ai sini maknanya

adalah musuh. Mereka yang berpendapat demikian me,lryebutkan

riwayat berikut ini:

24004. Al Husain menceritakan kepadatcq ia berkata: Alot pernah

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitatrukan

kepada lemi, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-Dhalthak

berkata tentang firman Allalt l:J+ W 'b;,K "Da4.mereka

(sembahon-sembahan) itu oknr menjadi musuh bagi mereka,"

ia berkata, "Maksudnya adalah musuh-"

Sebagian ahti tafsir lainnya berp€rdaeat bahwa latazh (+ A
sini maknanya adalah ujian.laT Mereka yang berpexdapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

24005. Yunus menceritakan kepadaku, ia berl@ta: Ibnu Waltab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah To'ala, 13+ # 'b;'K "Dan merelca

(sembalwn-sembalwn) itu aknt mnjdi musuh bagi merek4"
ia berkata "Mereka (sesembahan-sese,mbahan itu) menjadi

ujian atas merek*rl23t

1235 Lihd As-suyuthi Mn A&Dur Al Mntsu (51537).te Apdurrazzaq datam a&ir (3/12).
rts1 AlQurthubi dalam tafsir (t l/l4t).
rar lbid"
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I-afazh t3,; artinya ujian, dan dalam perkataan Arab disebut
ltlt, yang berarti lawan kata Misalnya $? ,C ti# 'rr;ni 3yi vang

ia menyalahinya dalam perbuatannya, merusak apa yang

diperbaikinya dan memperbaiki apa yang dirusaknya. Jika demikian
tuhan-tuhan orang musyrik yang disebutkan oleh Allah di

sini tidak bertanggurg jawab atas perbuatan mereka dan mengingkari
merek4 maka mereka menjadi lawan bagi mereka

Para ahli batrasa Arab berselisih pendapat tentang pe,lryebutan

li+ dalam bentuk tunggal, ia menrpakan sifat bagi

kelompok.

Menurut ahli bahasa dari Bashrah, ia tunggal karena telah

menjadi kelompok, seperti l<ata 36]1f2't*ilt. Kata Lalr juga berlaku
untuk kelompok.

Menurut ahli batrasa Kufah, ia tunggal karena maknanya

penolong, dan disebutkan bahwa Abu Nuhaik membacanya demikian,

seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini:

24006. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Muhnin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Nuhaik N Adimembaca 6:q,:r;1$\k
\:1+ #'bl$ "sekali-kali fidak Kelak mereka (sembahan-

sembahan) itu akan mengingkui penyembahan (pengifut-

pengihttnya) terhadapnya, don mere la (s emb alnn-s embattan)

itu akon menjadi musuh bagi mereka." Maksudnya adalah,

tuhan-tuhan mereka akan mengingkari peribadahan

mereka.lts9

ooo

rae As-Suynthi dalam Ad-Durr Al Mottss (it537), ia menisbatkannya kepada Ibnu
Mmdzir dan Ibnu Abi Hatim.
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W;,SiGD 6'FgbSt, &'#3i &i -6'; il
GD'3#3xt31:#

'Tidal,Jcahliurrrulihfr ,bahwasuryol<amritclohn.engfu im
ryetfrt syetfri ifiltl<efudo or(mg.or(mgk4fu untl.y'r-

menglwsurr'g nqela Wua rmol<siad ilengm sungguh.
s,tngguh?mal<oiorrtgcnlahlrurnwtnge*.ge*menintal<nt
silsa terhailap msela, l<arerusesangguhnyc Korni lwtyo

menghiatng ilatangrryo (hfrri sir6aan) unarknlrl.,:ellu ilengut
puhiamgcn yorrJg tcliti." (Qs. I\[aryam [ 19] : 83.84)

rallwl firmen Nlah: $'{ii lr6t S l,lrisi g,;\'(t'; )1
FUak*ah kt rnt lihot, bohwasorya Kurri lelah mengirim syetaw
syetan ifu kcpda omngerang h{t ,,rrfr.k nunghaswrg ncreka
berbuot nahsid dcngm sungah=sungtrt)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Wahai Muhamma4
tidalftah engkau lihat bahwa IGmi telah mengirim syetan-syetan

kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat sesat,

sehingga mereka b€nar-benar ce,lrdenrng kepada kese.satan?

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan penryataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikim menyebtrtkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24007. Ali bin Datrd menceritakan kepadalnf ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada lomi, ia berkata: Mu'awiyah bin
Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhalu

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Aualr 6f i|i,,(Jntuk
menglux,mg mereka berbua naksiat dengor sturgguh-
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sunggtrt,'t ia berkata, 'Makzudnya adalah mengha$mg mereka

pada kesesatan."l2o

24008. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€sri, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

"Syetan-syetan itu orang-orang kafir dalam

kesyirikaq 'Terus, tenrslatr lakukan ini...'. Hingga

menjerumuskan mereka ke dalam n€[aka,l24l

24009. Abu Kuraib menceritakan kepadu kami, ia berkata: Abu Idris
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
tentang firman Allah, 6\ 'FS "(Jntuk menghasung mereka

berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh," ia berkata,

"Maksudnya adalah menghasung mereka dalam

kesesatan."l242

24010. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya d menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id- 
menceritakan kepada l<ami dari aafadab mengenai firman

Allall 6l';:S ;urtuk menghastmg mereka berbuat maksiat

dengan sungguh-sungguh," ia berkat4 "Maksudnya adalatl

menghasrmg mereka dalam kemaksiatan kepada 411u6.n1243

24011. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Atsamatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami dari Qatadah,
firman Aualt L\ {S "(Jntuk menghasung merela

berbuat maksiat dengan sungguh-swtgguh"" ia berkata

'm Al Qnrthubi dalam tafsir (l l/150) daa Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an
(4t360).

nrf AI Qurthubi dalam afsir (l l/150).
'* AlMawrdi dtam A*Nttka wa Al UWr (3Rt9).
''' Ats-Tsa'labi dalam trftfu Qf2f) dn Az-Zujaj ialam Ma'ori Al Qur'an (41361).
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'I\[aksrdnya adalah me,ngbasung mereka dalm kemaksidan

kepadaAllah--laf

24012. Al Hasm bin Yahya me,uceritakm kepada lcrmi, ia be*da:
me,mberitahukan ke1nda kami, ia bertaa

Mummar me,mberitahkan kepada kami dri adadalt
mengemai firman Allah, $';:51urrrrrk runglunng nereka
berbua ,rrobiot dengm norgguh-swrguh," ia bqte,
"lvlaksudn;ra addah m€nghasung mereka dalm ke,maksiatan

kepada Allah-1245

24013. Yrmus me,nceritakm kepadakrl ia berkda: Ibnu Wahab

me,mberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid b€rke
tggqs. firmm Allah ra'ata, '""Ki e'd;3i 675-€1 '; )1
L1 {!!; "ria"*on knru uiA, batnasoqn tra ni Teloh

mengirim syitan-syaitot itu kcpda oretger(mg W urtuk
menghanory rureka berbuA rma'sid dengot Ang&-
nmggrt?" Ia latu membaca surah Az-Zu\&ruf ayafi6,frcj;
@lr;I;i|W 5,#*1t 5>* " tuorssia2ntons
berpaling dui pengojuot Tulro, Yotg Llaha Pemrah (Al

Qtr'm) I(frmi adokfri bogfu1a $Et@t (1totg merytesotkot)

nalca qrctot itulah Wg menjdi terrrot Wrg selalu

neryrertabrya" la lalu berkdq 1vlaksrtrya adatah

menglasrmg mercka dalam ke,maksidan k€pada Allah dm
me,mbujulq sqerti ses@rmg yang membujuk orang lain aga
bersedia melakukm ro,r6,rral2'15

Dikdakm: ti(r rfii ir;lf artinya adalah, aku membujuk si

fulm rmtrk tfugiti. *t 'it '#: atinya adnlah, aku

mende,nga $raraperiuk mendidih" Termasft dalam makna ini

'* Ibid.

'ru AMurrazaq dol@ taGir (3120).
rm Ats-Tsa'lahi dalm ta&ir (3120) fui lbm Zaid"
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hadits Mutharrif dari bapalurya, bahwa ia mendekati Nabi
SAW ketika sedang shalat lalu terdengar isak tangis beliau

seperti suara p€rfuk mendidih.lzT

Talffiil frman Nlah: (fr # ':5 6tW ,W, <x Maha
janganlah kamu tergesa-gesa memintakan sihsa terhodap mereka,

furena sesunggahnya Karni hanya ncnghitung dotangnya (hari
sihsaan) untuk mcreka dengan perhitungan yutg teliti)

Allah berfirman: Oleh karena rtu, janganlah engkau tergesa-gesa

meminta siksa atas mereka watrai Muhammad, karena Kami sengaja

mengulur-ulur mereka, agar bertambah dosa mereka Kami hitung
selurtrh amal perbuatan mereka, sarnpai napas mereka Kami berikan

balasan. Tidaklah Kami bermalsud memberikan kebaikan bagi mereka

atas siksa yang Kami akhirkan.

Pendapat karrri mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

beriktrt ini:

24014. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr bin
Shaleh menceritakan kepada lomi dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, firman Allah, fu # ':5 6t
"I{freno sesungguhnya kami lwtya menghitung datangnya

(hoi siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti,"
ia berkatq 'Maksudnya adaldt napas yang mereka

hembuskan di drmia adalah terhitung masanya."l248

ooo

ru7 Ah-ad dalam lrlunad (4D5, 16355, 4D6, 16369) dan An-Nasa'i dalam lI
Mujtaba, pembahasan mengenai menangis kaika shalat (1214).r4 As-suyuthi dalam Ad-Drrr Al Mettsur (5/538), ia menisbatkannya kepada Ibnu
AbiHatim dan lbnu Mmdzir.
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' & tya:;;t 3;,5'@'1j,FSi Jyi,i;:tr H $-
@6j;

" (Ingafflah) hfrri (krltillu,) I<anrri ntrrrrgurnpuil<ar. orutg.ordrrg
yarlgtakwalnpodrTuhtrrYarnglvlalwPemuahsebagai

peraatsarlr y@tg terhffi, ilan Karr,'i- al<f,rr nmgfualau
or (mg. or(mg y arrg &fihf,l<f, l<e N q alra J ahanan dalonl

l<eailaan ilalwga-' (Qs. ldaryam [19] : 85,86)

Tatffil firman Auah: tri #)i Jy';^zl fl ii,,@sailan)
hari [hetikal Kan i mcngwnpulkan ororrgorang yorrg tahwa kepada
Tuhan Yang Maha Pemuroh sebagai perutusan yong terhormat)

Allah berfimran: Pada hari Kami mengumpulkan orang-orang
yang bertakwa di dunia, yang taktrt dengan siksa-Nya lalu menjauhi

segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintatr-Nya,'sebagai
perufusan yang terhomrat.

Dikatakan dalam bahasa fuab oli ,t"'.:;!.tyang artiny4 aku
datang kepadanya.

I*rtazh filr ai sini bermakna jamalq meskip,n berbentuk
tunggal, karena ia mashdq dari kata tunggal .tll1, dan bisa juga
jamaknya !$7t, seperti perkataan seseorang a-i Ui,ri Hanifah berikut
ini:

rz+e.-tL> i.it;,;jtirr. Ag';t3 CF ;L
Mrmgkin saja kata irlt A sini merupakan b€xtuk jamak dari

Jtri, s€perti l*m rii$l yang menrpakan b€xiluk jamal( drri .rJe.

rae Tidak kami temukan bait syair ini dalam lit€ratur kami.
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Pedryd kami 6slrgenai hal ini sesuai dengan peNnyataan para
abli h&ir. Mereka ymg berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwapt berilnt ini:

24015. T,,kg'iabin Yahya bin Abu Taidahmenceritakan kepadakq ia
be*mu Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari
Abdurrahman bin Ishaq, dari Nu'man bin Sa'4 dari Ali,
!e r*ns firman Allab {i; dfli Jyi$,S Jll(i_,,(rnsattahl
M (kctika) Kmri mengumlrulkot orang-orang yang takwa
kcryfu Tulrm Yang Maha Pemwah sebagai perutusan yang
terlprmd," ia berkata, 'Maksudnya adalah, tidaklatr para

rnsm t€rsebut berjalan l<aki dan tidak juga digiring, akan

teQli memeka diberikan seekor unta yang belum pemah dilihat
oleh para makhltrk. Di Aasnya t€rd4pat pelana emas, lalu
mereka me,lrungganginya hingga mastrk pinhr surga"l25o

24016. Muhmmad bin Al Mtrtsanna menceritakan kepada lcauri, ia
berkaa AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami
dai Syr'bah, dari Isma'il, dari seorang laki-laki, dari Abu
rrlrairah, teNrtans firman AllatL ti; d$i JyirdX X5 ;5-
"(htgalah) lwi (kctika) Kami mengumpulkon orang-orang

Wg talcwa kcrydo Tuhm Yang Maha Pemurah sebagai

Wrduso, tang terhormat," ia berkata, "Makzudnya adalah, di
4[g m."r25r

2N17. Ali bin Daud menceritakan kepadakrl ia berkata: AMullah bin
Shal€h melrceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr bin
Shal€h menceritalcan kepada kmi dari Ali bin Abi Thalhalt
dai Ibnu Abbas, mengenai firman Allalr JyiES F ;;-

H Al l{atim dalm Al lthsta&ak (A4Ug), ia b€*e, *Srrot ih m€nurur syarat
MrlsliD, nannm Al Bulfiri dan Muslim tidalc meriwayatkmn5ra."
Ihle AI MBto&ah (41@5) ia bed(e, "Isna&tya slaiJb, namrm Al Bukhari
dm Muclin tkhk meriwaya*amya."ru Ibnu Abi SJraiboh d.lm tAsn*urq<lnll.
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bb n$i "Qngatlah) twi (kctiko) Ibtri mengumpulkon

or(mg-orang yorg takwa kerydo Tulwt Yorg Maha Pemwah

sebagai penttusan yang terlnrmd," ia berkata, "Makzudnya

adalalL dengan berkendaraan."ls2

24018. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam bin Basyir menceritakan kqada kami, ia berkata: Amr
bin Qais Al Mala'i menceritakan kepada kami, ia berkata

"Sesungguhnya orang mukmin jika bangkit dari kuburnya'

maka disambut oleh orang yang sangat tampan dan harum

aromanya, lalu berkata, 'Tahukah e,ngkau siapa aku?' Ia
berkat4 'Tidak, al<an tetapi Allah telah membuaunu tafiIpan

dan wangi'. Lalu dikatakan, 'Demikianlah e,ngkau ketika di

dunia Aku adalah amal perbudanmu yang shalih. Aku

senantiasa mengendaraimu ketika di dunia, maka kini silakan

engkau mengendaraiku sekatang'." Ia lalu membacakan

firman Allah, tti F)i Jt'rilt F ;i-"Qngattatt) hoi
(futifu) Kami mengumpulkan or@rg4rang yang takwa kcpada

Tuhan Yang Maln Penwah sebagai perutusan yang

terhormat."1253

24019. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai finnan Allab 6; d$i Jy i$tX ,::l fi-
"(Ingatlah) hari (kctika) Kotti mengwtpulkan orang-orang

yory takwa keryda Tuhor Yorg Malw Pemurah sebagai

perutusan lnng terlnrmd,' ia berkata, "Maksudnya adatatl

delegasi ke surga'I2sa

162 Asy-syauloni dalan Fath Al Qa{r (3852) dm Al-Alusi dalam tafsir (16/135).
nsr 41 Quthubi dalam tafsir (l l/l5l).
'e Abdurrazzaq dalam tafsir (31 l3).
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24020. Al Qasim menc€ritakan kepada kami, ia berkata Al Husain

me,nceritakan kepada l@mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kqada k"rq- dari Ibng l,roij, tentang firman Allalt F ;;-tti #) Jy ifiS "Qngatah) hffi (tutitu) x"i"i
mengumptlkan orang-orang yong takwa keryda htlun Yang

M&a Pemwah sebagai perutusan Wng terhormat," ia
berkat4 "Maksudnya adalah di atas untaDl255

24021. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

ke,padaku, ia berkata: Aku mendengar Su&an Ats-Tsauri

berkda tentans ayag (:f;-z rflt Jl,'qi5t jii (5-"lnsattahS
lroi (futika) Koni mengwtpulknr orongerumg ymg tabwa

kcpdo Tuhon Yory Mala Pemwah sebagai perutusan yang

terhormd," ia berkata, "Ivlaksudn5/a adalah di atas rntar:1256

. Trkrvil fiman Allrh: (*"# $tq45 SiStWn Kami
fran ;Engholau orang-orang yong durha*a he Neraka Jahanam

fulan heodoon dahaga)

Allah berfirman: Kami akan menggiring orang-orang kafir ke

Neraka Jahaoam dalam keadaan dahaga

l*lfazlhSjrl adalah mashdodari perkataan seseorang, $? 'c,t't11

$\2 iij,karenanfa tidak dijamak, d,n bisa menjadi sifatjamak.

Pendapat kami menge,nai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendryat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24022. Ali bin Daud menceritalcan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia bertata: Mu'awiyah bin

t25r a1 qrftfii dalm tafsir (l l/lsl).
'e Ibnu Ksir dalam tafsh (3/l3t).
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Shaleh meNrceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, firman Allah,';6lylrV:il'Oi$
(y "O*, Kami akan menglwlau ororg-Lrong i"i,s d*t-k,
ke Neraka Jalunom dalam kcadaan daluga," ia berkata"

"Maksudnya adalah dalam keadaan ddtag4"t257

24023. Mtrhammad bin Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami

dari Syu'bah, dari Isma'il, dari seorang laki-laki, dari Abu
Htrrairalr tentans finnan AllalL q'iGlyi,*;iS 3j.!2 "no"
Kqmi akan menglwlau orang-orang yang dwhaka kc Neraka

Jah,anam dalon kcadaan daluga," ia berkata, "Maksudnya
adalah dalam keadaan dahaga."l2s8

24024. Ya'qub dan Fadhl bin Shabah menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ismatl bin Aliyah menceritakan kepada kami dari

Abu Raja ia berkata: Aku penrah Hasan berkata

tentang firman Allah, &|;G tlyiA"S 3jS, "ooo Kami

akan menghalatt orang-o:rang yang &trhaka ke Neraka

Jalwnam dalam keadoan dalwga," ia berkata, "Maksudnya

adalah dalam keadaan dahaga."l2se

24025. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Hasara riwayat

yang sama.l2@

24026. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lerni, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

t?s1 Al Bukhari dalam pada pendahuluan taftir surah Maryam, As-suyuthi dalam
Ad-Durr Al Mantsur (51541),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D64), dan
Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir Q 1352).

rr8 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D54).

'Ee lbid.tN lbid
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Muammar memb€,titahukan kepada l€mi dari Qatadah,

me,ngenai finnan AualL (r"# $yirr9;St |Si "Dan Kmni

akon menghalott yong durtaka ke Neraka

Jahonam dolam kcadaan dahaga," ia berkata, "Maksudnya

adalah dalam keadaan dahaga kepada netraka.rl261

24027. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kard, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kauri, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadalu mengenai fimran

AllalL ('r'# lyia;5 |j:'t "Dan Kani akan menglwlaa

orang-oratig yang &rhaka kc Nerako Jalwn'am dalam

kcadaan ful-go" ia berkata, "Makzudnya adalah, mereka

akan digfuing dalam keadaan dohagasu62

24028. AI Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkaa: Haiiaj menceritakan

ke,padaku, ia berkma: Aku p€xlxah mendengar Su&an berkata

tentang firman AllalL (+'# tlyili;fi'Ofit "oo" Kami

akon menghalott orongirmg yang &rtaka kc Neraka

Jahanom dalon kcadaan dahaga," ia berkata, "Maksudnya

adalah dalarn keadaan dahaga."l263

ooo

:^#,r1i * i5 6 $yu*Ai'oK#j
nMerlel<a frnak furhok nwaW st atod kecrlrrli ottrrg y ang

tclah nengailalcor- Wimtfimr di sisi Tuharr-Yangliahr
PenrlnaL (Qs. L,faryan [19]:87)

16 Abdurrazzaq dalam ta8ir (3/13).r- Al qrthubi dalam taftir ( llll52).
'8 lbid.
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Allah berfirman: Wahai Muhamma{ orang'orang kafir tidak

berhak mendapatkan syafaat @a hari sebagian ofirlg mukmin

membrikan syafaat kepada mukmin lainnya kecuali orang yang

mengadakan perjanjian iman dengan Allah, membenarkan Rasul-Nya,

mengakui kebenaran ajaran yang dibawanya, dan mengamalkan segala

perintah-Nya

Demikian maknany4 s€eerti dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24029. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatr bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh me,nceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhalq

dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL $ya;Ai'ofl#-*
l:.,,# 1p1('* Iti i " Mer ekt fi dak b er hak m e ndapat sy afa at

kectnli orarrgyang telah mengadakwt perianjion di sisi Tulwn

Yang Maha Pemwah" ia berkata" *Janji yang dimaksud yaitu

bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan hanya milik

Allah segala daya dan upaya, serta tidak berharap kecuali

kepada Allatr.'1264

24030. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada karni dari Ibnu Juraij,-te,ntang firman Allah, 'oK{'-S
tSip d;li '* fri ;; Jyz;t6i "Mereka tidak berhak

mendapat syafaat kcanali ororg yory telah mengadakan

perjanjian di sisi Tulrott Yang Maho Pemtah" ia berkata,

"Orang-orang mukmin pada h4ft itu saling me,mberi syafaat.

,1;; ,S$i 're ;3i i {1 'Kecuoti orans yons tetah

'M N Qurthubi dalam tafsir (ll/154) dan Ibnu Al Jarzi dalam Zad Al Masir
(sD6t).
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mengadaksn perjwiian di sisi Tuhan Yang Maln Pemurah'.

Maksudnya yaitu amal ,6"5tr.r1265

24031. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatu mengenai firman

Analr t:^# f1i 
"+ 

i?;j $yI;At'K$-S "Mereka

tidak berluk mendqpat syafod kccwli orang yong telah

mengadakan perjanjion di sisi Tulwt Ymg Malru Pemurah,"

ia berkata, "Artinya adalah, dengan menaati-Nya {lrlt
berfinnan Clhaahaa ayat 109),',;;$t:i'i'iii S$1Ai'erJ *;-
@ $ if 'd; 'Pado ttui rtu tidak berguna syafaal kecuali

(syafaat) or(mgyang Allah Maha Pemwah telah memberi izin

kcpadonya, dan Da teldt meridlwi perlataonnya'. Ini
dimaksudkan agar mereka tatru bahwa pada Hari Kiarnat kelak

Allah memperkenankan orang-orang briman untuk saling

me,mberikan syafaat di antara mereka Sqerti disebutkan

kepada kam! bahwa Rasulullah SAW Uersatda, l*2 ,;,yl 4'it1
d 4i gr -&air'*q.h, *t5 'sesungguhnva dt antua
urnatht ada seseorong yong Allah memasukkannya ke surga

dengan syafaat-Nyo, lebih banyak dmi bani Tamim'.

Kami juga meriwayatkan hadits yang menyatakan batrwa

orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada

tujuh puluh orang dari keluarganya."l26

24032. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada l€mi dari Qatadab dari Abu Al Malih,

1265 AI Qnrthubi dalam tafsir (l l/146) dm An-Nahhas dalam Ma'ani Al Qur'ut
@Bso,.

'6. As.Snyrthi dalam A&Dwr At Mo*u $f,37).
Iladits te,otang sffrat oreg )rang mati sfhid disehrdran oleh Ibrnu Hibban
d^lan Shalrih (4559) dan Al llaitsami &lam Mawoid,4zh-7.hon'ot (lBtt).
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dari Auf bin Malilq ia berkata: Rasulullah SAW pernah

bersabda, b lirr [iJ- i ,il ,1 ei I etb i,r

"sesunggulutya syfaatfu untuk orong yang meninggal di

antoa unatht yang tidak merryefutukon Allah dengan sesuatu

Ptmnl20t

I;/razhc,. dala- firman-Nya ;1 {lU"tt"arrar** manshub

sebagai pengecualian Mrmgkin juga berkedudukan manshub

dalam pembicaraan pada selain tempat ini, seperti perkataan

seseoftmg ]lxt 'rl ifir'iiiir'c'iJ yangmaksudny4 aku tidak

melewatinya. Di sini mengecualikan "musuh" dari makna,

nernun bukan demikian dalam ayat ini, karena maknanya

adatalL orang-orang kafir tersebr* tidak memiliki syafaat

kecuali orang yang beriman kepada Allah. Jadi, orang-orang

mulonin tidak termasuk dalam bilangan orang-orang kafir, dan

barangsiapa membaca manslrub dalam arti "kecuali bagi orang

yang mengadakan perjanjian dengan Allatr", . maka

perkataannya ini berarti menjadikan orang-orang yang

bertalora tidak memiliki syafaat kecuali bagi orang yang

mengadakan perj anjian dengan Allah.

Dengan demikiaq maknanya menjadi *kecuali bagi orang

yang mengadakan perjanjian dengan Allah".

Adapun jika menjadikan latazh tLr;lt tily-Y sebagai lfiabo
atas orang-orang yang jahat, maka latazh ii di situ meniadi

mothub, sebagai pengecualian yang terputus, sehingga

matnanya adalab mereka tidak memiliki syafaat. Akan tetapi,

barangsiapa mengadakan perjanjian dengan Allalt maka ia

memilikinya

ooo

rffi Ath-Thabrani d^lam Al Kabir (lEn4, 7 5).
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ir'4i@'il qi'&iX @ (i,;,$)i Gi ilij
fi 3Q i; "f,vi'eiiJtr:;(irr ti:Jti

oD ur nrr:elca berlr.dq' Tuhffl Y urg lr/Ialw P emnah
ntilgmrtil Qnunpurryai) mak'. Sesungguhny a lcmrru tcloh

nnrlndfrarrryl<fir sesu.fiit ped<ma yorrtg svorrJgilt rnmgf,<m,
lwnplr.lwtqlr larrsrt fcahl<meno uca@ i/rrb dmrhffrri

@ttrllah, ilan gwutng. gtnnmg ntntrh.'
(Qs. hdaryam [19]: 88.90)

Tekuril firman Altah: $t g_5'& i.i@ (i;';;;3i Gi $13;
(Dan nereha berhota, "Tuhan Yottg Maho Pemwah mengambil
@tempunyoi) onah" Sestmggrrtnya funu telah menddanghan
ses udu lnrkua yang sangot mangkar)

Allah berfirman: Orang-orang yang kafir kepada Allah berkate
"Sestmgguhn5ra Tuhan telah menjadikan seorang anak." Allah lalu
menjawab trduhan mereka, "Sunggrrlr, kalian telah mengatakan suatu
perlcataan yang mungkar wahai manusia"

Pendryat karni mengelui hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikrtr ini:

24033. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr bin
Shaleh menceritakan kepada l<ami dad Ali bin Abi Thalhatu
dai Ibnu Abbas, mengenai firry Alt+ (tLW'Fz iA
"*storgulmya ksrnu teloh mendaorykm sesati perkoa
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yang s@rg mtorgko," ia ber*atq "Maksudnya adalah

pe*atam yang besar."lm

24034. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadalcu, ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

arfau (; W '& i3 "sesungguhnya kontu telah

mendaurykmr sesuafii perkora Wrg sangat mungko," ia

b€rkafr4 "lvlaksudnya adalah, sungguh katian telah mengatakan

suafir perkataan yang besar, yaifu perkataan yang

mungkar.'l19

24035. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaktq ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, semrumya- dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahi4 mengenai !r-- Allah, 4rZ;'& iA
"sestngulvrya kamu telah menddmtgkan sesuatu perkora

yang swrgd mungko," ia berkata, "Maksudnya'adalatl
perkataan yang besar."l27o

24036. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang

samal2Tl

16 Al Buffiari dalam Siahi, dalam pcmbahasm mengcnai tafsir Al Qur'm,
pcrmulaan surah Lfqm.tw ibia

rm Mulahid alan tafrir (lB9l).wr 15i4
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24037.

24038.

tu Abdunaq datm taBir (3/13).
tm Tidalc kami t€rmkao ass inidah literann yag Lmi miliki.

Al llasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq me,mberitahukan kepada l@mi, ia bedota:

Muammar memberitahukan keeada kami dari Qatadah,

menge,nai firman Allab fy$ & i3! "sennggutrryo

funu telah mendaorykm sesudu perkoa Wrg seqot
mtmgko," ia bertata, "Ivlaksrdnya adalah perkataan yang

b€-."|fr
Yunus menceritakan kepadab ia berkata: Ibnu Walnb

memberitahukan keeada kami, ia berkma: Ibnu Zaid berkata

teirtang firman AlI; Ta'ala, ,"Ltt;r'&i,i "sesungguhnya

kamu telah mendotongkon sesurtu perkara yang sangat

mtotgkfr," ia berkata "Sunggulr, kalian telah berbuat sesuatu

yang besar ketika mengatakan bahwa Allah menjadikan

s@rang 8nak."1273

Iratafu,3)r merniliki tiga bahasa:

dengan kasr&pada hunf aIy'

Kedtn: dergan fulwh pada huruf aftl

Keti ga : dengat fatltah pada huruf alif dan memanjangkannya.

Para ahli qira'at membacanya dengan kasrah padahlxut alifi,

dan l<ami pun me,mbacanya demikian.

Disebutkan bahwa Abu Abdurrahman As-Sulami

mernbacanya denganfahdt pada hlruf alif. Tapi, mentrrutku

Uacaannya h*an demikian, kar€na ia menyalahi bacaan

selnnrh ahli qira'at, dan orang Arab biasa menyebut sesuatu

yang besar dengan lafazh -S ,"it,31 seperti ucapan seorang

penyairberiht ini:



TdlnrAk:Ilrr,fui

Jtrga seperti perkataan p€nyair berihrt ini:

rzzsfi1 ,ytL ?a c:

Tatffil fiman Allah: '1 'o;t:I LiiiitiU3 (Hanpb-

hanryir langitpecah karena ucqan itu)

Allah berfirman: Lantaran ucapan mereka, hampir-hampir langit

terpecah.

Maksudnya adatah ucapan mereka, lli; ';*i 'Gi"Trho,

Yang Maha Pemwah mengmtbil (mempmyai) anak"

Mengenai lafazh tersebut, dikatakan, 'Gigi taringnya terpecah"

manakala iaterbelah.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikrt ini:

24039. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mengenai firman AllalL .2,fJri iL13
K J(4 i; ./;X 3X;'1 :;ffi"Hampir-tampir tangrt

pecah karena ucqry iA don bwni terbelah, dan gunung-

gurung nmtuh," iaberkarq "Sesunggutrnya kesyirikan telah

membtrat l*gtL bumi, guilmg, dan selunrh makhluk, selain

r" Tidak k"-i temukan bait ini dalem literatrn yang lcami miliki.
rz75 1oi menrpakm bait syair Abu Navwas. Lihat diwannya dalam Al Mausu'ah As-

Syrliyah Al Elektr,oniyab, Maima'Ats-Tsaqafl Abu Zhabi.

t2741;ltil,$t +,r' ...1$3 j):*\t Ali
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nranusia d^ jio, menjadi gempar, bahlon hampir saja ia

binasa karena keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana kebaikan

orang musyrik dengan kesyirikannya tidak berguna, maka

demikian juga harapan kita semoga Allah mengampruri dosa

orang-orang yang bertauhid- Rasulullah SAW bersaMa, $6
{ :rjri ,i?ajrt'i *t ,tr'e q,6..# ,i' 'rr air r ot iip iu,
,tJjlt ,i'6 j .+tft Uit clrtt-:,)'6 vJ,,.e 

'e'q6'rt ,!, S:F,
|;i# $',*A r,r 3cJ v5 ivz,\r: ii*i.ie'j ,tt o;J
,altr 9t: e?" tfitl br i''p r*rTt ,:ot$; y A"*ti
.ltli '€,t r:j 'Bacaknnlah talqin atas orong yong (londak)

mininggat di antua kaliet dengot syahada laa itaatw

illallaL (bersabi bahwa tidok odo tulro, selain

Sesmggulurya buurgsiapa mengucapkouln

kcmotioa ryn, mako w aj iblah sw ga bagfu1n'.

Para sahabat lalu berkomentar, 'Wahai Rastrlullaln, jika orang

yang mengucapkannya dalam kondisi sehd?' Beliau SAW

menjawab, 'Itu lebih wajib, lebih wajib'. Beliau kerrudian

bersabd4 'Demi Dmt yang jiwafu berda dalam genggaman

tangan-Nya, seandaitrry didotongkon sehruh lmgit dan bumi

beserta selwuh isiryn don apa yang ada di ortoo kcduonya

serta a1n Wg ado d bmabrya, lalu diletal:kon Wdo solah

sqtu slsi timbangor, lalu syahoda laa iloaha illallah
diletakhon pado sisi yorg lailn1n, maka pstilah ia (kalimat

sy*aad bbih berat doi senrua itu'."ttt6

24U0. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkaa: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 mengenai firman

tn6 NHaitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (2823),Ath-Thabrai dalam lulu'ior Al
Kabir O2n54), dm Ibnu trhtsir dalm taeir (3/1,00).

Allah).

jelang
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/iltab" 1 'b;fr- L!i5t';'e-? uHampir-hampir

pecah karena ucaryn itu," iaberkata, "Maksud latazh

adalah terpecah."

24041. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman

Auarl fi 3t1 3t;.*ii'Aii;','b*;t- 3E13riiU3
"Hampir-hampir langrt pecah ksena ucapan itu, dan bumi

terbelah, dan gunung-gunung runtuh," ia berkata,

"Diceritakan kepada kami batrwa Kab berkata 'Para malaikat

murka dan Neraka Jahanam membara ketika mereka

mengucapkan perkataan tersebut'."1277

Takwil fiman Allah: Fni',Sii; @an bmd terbelah)

Allah berfirman: Hampir saja bumi terbelah dan terpecatt.

lL J($ F; "m, gnnmg-gwrung runtuh" Maksu&tya

adalah, hampir-hampir gmlmg berjatuhan dan sating menimpa lantaran

ucapanmereka

Ixrta/n1air artinya adalah-blll "jatuh", yang menrpakan betfuk

mashdq dari lafazh'.;.\i.

Pendapat kami mengenai hal ini sestrai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

24042. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin

Shaleh menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhall

dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allab 3C$i; rf:ii3ii;

langtt
:.(<(
O1-ae-2

tn lbmu Katsir dalam taeir (3/140).
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tL "Oan buni terbelah don gunung-gnrung runtuh,,, ia
berkat4 "Maksudnya adalah hancur-lebur.,, l27t

24M3. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Jrraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata
te,ntang aya! tl1 Jqt 'i; ,,1f, o*;,,Dan bwni terbetah,
dot gummg-gunung runtuh," ia berkata, ,,Lafazh fi1 artinya
rtrnfu tr bergugtrran.' I 279

24044'- Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab
me,mberitahulCIn kepuda kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentans firman Allah Ta,ala, (i Jq i; ,f;, '#r,,Don
bwi terbelah, dan gunung-gunung runtuh,,, ia berkata,
'Maksudnya adalall mereka murka karena Allah. Sungguh,
Allah telah menyeru kepada mereka agar bertobat, seraya
berfirman, irt-d eyUei'# isS ai lyill iii jL-ri
_5r:i I t;rr{<r-$t {# <,Jfi-gi;,,,i i o$ "+i
@ff 'Sesungl;uhnya kafirtah orong-orang yang
mengatakan, "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang
tiga"- Padahal selali-kali tidak ada Tulun selain dori Tuhan
Yory Esa. Jika mereka tidok berhenti dori aW yang mereka
kotakan itu, psti orang-orang yang kafir di antara mereka
akan ditimp siksaon yong pedih,.,, (es. AI Maa.idatr [5]:
73fzeo

ooo

tn N Bukhd dalam_Tofsir Al ew'a (22O ketilo membahas tentang ayat ini,
Ibnu Hair dalan Fah At Boi (U430), dalr Al eurthubi dalam tafsir (ttitsV. 'tn lbid-t* 
Tidalc lcami t€mukan auo inidalam litcratur yang kami miliki.
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(i;'t;;- 6,F;',*."-V@ 6; *tr V" 6
t:; r)t 6" S;$:i5 u>Ai 4 i'S:

oKarenansel<amendalcwal<fr rrNlahYonrrgMalwPetrnlnah
nwnfuirry d anak. D an dilak lfry dk basi TulwrJ Y arrrg l{orlw
Pernrahmengartil d orlrrrli*Tiilak aila seorutg

pm dilar,lsrt dffr dibumi,lc:clzrrli al<m damgl@fudt
Tulwr Y arrg lvlahr P ernrah vzlalor seonmg harlnfu ."

(Qs. lvlaryam [19]: 91.931

TaLwil firman Allah: $ ,r4- V" 6 (Karcno neruto
mendahwahan Allah Yory Maha Pemaruh ncmpunyoi o.*)

Allah berfirman: Hampir saja gunung hancurJebrn menjadi

reruntutran karena mereka mengatakan Allah me,mpunyai anak.

Menurut sebagian ahli bahasq lafa^J U"*"arra.*.o morkb
karena bersambung dengan kata kerja

Me,nunrt atili batlasa lainnya, lafazin rtr Uof."arAof."" tnoinr-

Telah kami jelaskan berkali-kali tentang pendap* yang benar

dalam hal ini di dalam buku lomi, maka tidak perlu kami ulang lag di

sini.

Malsud lafa"h Vt 6 "Koena mereka mendakwakot"

adalalt mereka menjadikan anak bagi Allab" Seperti pe*Aaan penyair

berikut ini:

)U, #'i, ; i:r^i .. 4 o$ r;{ }u'; i:' rl

@
@

aL
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anak)
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"Ketahuilah, berapa bany&, orang yang kou nasilwti seolah ia

ternasilnti, dan apabila kou telah prgi maka kou mendapatkannya

ti dak t ernas ihati. "r28r

Juga perkataan Ibnu Ahmar berilut ini:

nezvral3l.,)r t;ri ,Lil *t ...r{;* t:F ti;U Q ,s*l

Talrwit fiman Ntah: 6;'^$- 6 ,tr)I #-6 @an fidak

bagi Trrtan Yang Muha Pemarah nungambil [nempunyai[

Allah berfirman: Tidaklah pantas bagi Allah memiliki seorang

anak, karena Dia bukan seperti makhltrk yang dikalatrkan hawa

nafsunya sehingga tergoda melalnrkan senggama dengan wanita, dan

tidak ada anak yang latrir kecuali dari kaum wanita Maha Suci Allah

dari menyerupai makhluk-Nya.

Demikianlah maknanya, seperti dikatakan oleh Ibnu Ahmar

berikut ini:

Maksudnya tidak pantas dan tidak mungkin.

Takrrit fiman Allah: #lt..* {t$fr;.tt'3tl Ai f,L ;ty

GffAd"* ada seorang pun di tongil dan di bumi, hecuali akan

datang hepada Tuhan Yang MahaPemuroh sebhu seorang hamba)

r2tr Tidak kami ketahui orang yang melantrmkan syair ini. Libat Zad Al Mosir
6r26s).t'o Bait syair ini karya Amr bin Ahmar Al Bahili (w. 75 [I), seorang penyair Jatrili
yang masuk Islam. Lihat baitnya dalam diwannya di Al Mausu'ah As-Syitiyatt
Al ElektroniyalL Majma'Ats-Tsaqafi, Abu Zhabi.t8 Bait ini disebutkan oleh Al Qurthubi dengan redalsi Ath-Thabari dalam tafsir
(toD77).

netj{* rt,b vt! #-6 ...i-#i*i;t;v ,i; q

l
I

--
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Allah berfirman: semua yang ada di langit 
-)'aiur 

malaikat-

don semua yang ada di btrmi -fitu manusia dm jin- pasti datang

kepada Allah pada Hari Kiamat sebagai hamba ymg hina dan trurduk

kepada-Nya

ooo

Sil: 6i ii i; &?tGD 6'#;''iA ii
(Sesnngulmy a Nlah telah nenenAigp4 i1aainlah nqela dmt

flrrzrrghianJg nqela ilmganhituttgfri yorng tdfr- Dan tif,P'
tiap ntr|I'eka al<ffi damgl<Ewdn AllahfrtdolJd,:iKiffi

dengm sendiri.sendifl (Qs. lvlqnm [19]: 9+951

Allah berfirman: Sestmggrrhnya Allah rclah meng[itmg jumlah

selunrh malfiluk-Nya dengan penghitungan yang smgsteliti, d&'tidak

ada yang luput dari penghitungan-Nya. Se,mua mafifihrk-Nya tersebut

kelak pada Hari Kiamat akan dikembalikan ke,padaNya se,ndiri-sendiri

tanpa penolong dan pe,rrbela, latu Allah memberikm kepuhsan-Nya

atas mereka

ooo

1t ) 2z-lr1 tf1 l. -.. z
lr3 ;ilaJt e J.+e-"

.i 
"L 

4;5, J-*) 6;14, 
"5At39'

@ t':i,:;
(sesnagguhilyc onmg.ororng yorng txrfunn bt btmal

shalilr, kclah Nlah Ya1g \[du Perrlnrrfi &il m3;l1wwtlcalr
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dalfrn (hadi) mseko rctsollasih wyorJg.Ivlalo vzsunggulvrya
tclah Komi rruilaliem N Qtn'orrriat ilengmbalwwnw

agar l<frnu dary men$qil<abfr Salrtird ilengm N Qtln'ut
iat ltQoila orcmg,or(mg yorrrg bqtnkwa, ilan agu l(mw

men$qi pingdfrJ ilengumyo l<efudf, l@m yorrrg

mcnfuWlifrlg." (Qs: L{ar}ram [19]: 96.97)

Talrwil firman Altah: W" S#i W)\;J( O-ii :'y
(;i'r;:;t 

P (seswgguhnya orong4rarrg yang berinan don beranol
shalih, lel* Allalt Yang Maha Pemurah ohan mcnan@rrhon dalam

[hotiJ nureha ruso hosih soyutg)

Allatt berfirman: Sesunggtrhnya omng{mng yang beriman

kepada Allah dan Rasul-Nyq mempercayai apa yang dibawa oleh
mereka dari Tuhan mereka, lalu mereka mengamalkannya;

menghalalkan apa yang dihalalkannya dan menghararnkan apa yang

dibaramkannya, maka Allah akan menjadikan bagi mereka di dunia rasa

kasihgayang yang tumbtrh di dalam hati.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24045. Yatrya bin Thalhah menceritakan kepadakq ia berkata:

Syumik menceritakan kepada l<ami dari Muslim AI Mula'i,
d4ri Mujahi4 dari Ibnu Abbas, menge,nai firman Allah, :tt
f,3 t;{lt 'e J4 ;;.Lgi t}+;) \fir. 6-tri
"Sesungguhnya orang-orang lnng beriman dan beramal
slulih kclok Allah Yang Maha Pemwah akon menqtomkan
dolon (lrati) mereka rasa kasih sryingrn ia berkata,

"Maksudnya adalah kecintaan di antara manusia di dt-ia'!2fr

'2r As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Manat (51545) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(3n41).



T&Art:rrffi

24W. Ali bin Dad reecitrkmtepaOAo, iab& Ab&tlah bto

Shaleh mmeritakm k€pada tmib ia be*m It u'awiyah bin

Shaleh mencerita&m k€pada tmi dd Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, mcngrnai firmm Allab $ 
"{}i 

i5 J#
"Kelak Allal, Yorg lthln Penwah afur rcrwm*o fulon
(hdi) mereko rarw larsih syorsi ia bcr|ce, Uaksuanya
adalah ofiarPrs

24U7. Muhammad bin SaU reitaLm kcpadalctl, ia bertata
Bapal*u menoeritakm k@alor i^ be*a Pmmku
menceritakan kepadahr ia bertde BryaHo mcritalrm
kepadaku dai bryaknya dai Ibou Abbas' mgenai firmm
Allab g';Eli;5 W. "KetokAllor, Yors hhlu Penwoh

akor nenown*m fuIor, (fui) nqeta raso kosir, wyotg' b
b€*ata, n[arcuArya adalah keciilam dai cilg'ormg
muslim di duni4 rrrdi-yag halal de lism ymg jqirr.-re

24M8. Yfrya bin THhah mceritakm kqada$ ia bertma:

S),uraik menceritakm k€pada kmi dd Lrbaid Al tftfcab, dai
Mujahi4 mengenai firmm Allah, ($'.{}i ;5leA "Itulak
AAah Yotg luloln Penwah akor nutwwn*o fulor, (hfri)
mereka rasa kraiih soyorg' ia bd(e, aVfatsr&:n adalah

kecintaan di ffia cmgormg mrslim di dunia.-l&

24M9. Ibnu Hrmaid mmitakm kcpada lrarri, ia be*m llakkm
me,nceritakm kepada kmi dni antasab, dai Qasim bin Abi
Bazz,ah, dri Mrdahi{ mgenai finrwr Allalt 'i 3;;,(;: t;fSi "Ibtolc Attoh Yors Lhtu pemia oko,
menqtqnkor dolor, (fui) nqeka raru bsih wyorg' ia

ra Ath-ftabrami iblam lrtt'jan Al Asd Qf3(il) ib' hlu lI Kdt $AWD.rm Ibau l(tir dah taeir (3/l4l).
'- Mu;ahid dalm taeir (lB9l) dm lhr l(eir dah 6ir (yl4l).

@t
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berkata "Maksudnya adatah, Dia mencintai mereka dan

mencintakan mereka kepada para makhluk-Ny 
^.>;1288

24050. Mghammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lGmi, Al I{arits menceritakan kepadalal

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahi{ mengenai fimran Allab 'gli l3;6($ "X"tot Altah Yang Malu Pemurah akan menanamkan

dalam (hati) mereka raso kosih scyang," ia berkata,

"Maksudnya adalab Dia mencintai mereka dan mencintakan

mereka kepada orang-oftmg -rr1oo1r.:r1289

24051. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kard dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

samal29o

24052: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hasyim

me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al

Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
..Maksudnya adalah, Dia mencintai mereka dan mencintakan

6g1pLr:rl29l

24053. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada l(ami dali Qatadah, mengenai firman

tn' Ibid
rzre Mu;ahid dalam ta&ir (l/391) dan Ats-Tsa'alabi dalam tafsit (3D2)'
tN lbtd
,Dr Ibnu Abi Syaibah dalam lulushqn rof Qll37), Ats-Tsa'dabi dalam tzfsb Qt22),

dan Al Baihaqi d^lu Az'Za,rrd Al Kabb Ql3M).
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AllalL $ tFSt i W" "I<etak attat yory Maha pemrah
akot menotur*nt dalon (hai) rureka rasa kasih sayang" ia' berkata, "Maksudnya adalalL tidaktah seorang hamba
menghadap kepada Allah kecuali Allah akan menghadapkan

hati para hamba-Nya kepadanya dan menambatrkan untuknya
dari sisi-Nya'lp

24054. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid menceritakan k€pada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dai adaddl mengenai firman
AllalL g'o*)i lJ$ "KetakAilat, yang Matn pemwoh

akan menanonkmt dalam (hati) mereko rasa kasih sayang," ia
berkata, "Maksundya adatah di dalam hati orang-orang
beriman. Dic€ritakan kepada kami bahwa Haram bin Hayyan
berkate 'Tidaklah seorang hamba menghadap kepada Allah
dengan hatinya kectrali Allah akan menghadapkan hati orang-

orang beriman kepadanya, sehingga mereka mencintainya dan
t:t1293

24055. Bisyr bin Mu'arlz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Satd
menceritakan kepada lemi dari Qatadab, batrwa Utsman bin
Affan p€mah berkata "Tidaklah seorang harnba dari manusia
melakukan amal kebajikan dan tidak melakukan kebunrkan
kecuali AUah akan mengenakan baginya selendang amal
perbuatannya'l2q

24056. Al Hasan bin Yahya menceritakm kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq me,mberitahukan kepada kami dari Ats-Tsauri,

t* NBaihaqi dpdren Az-Zuhd Al Kabir QBAqdan lb,nu Abdit Ban Mn Tamhid
(21D40).ts lbtd.ra Ibnu Abi Syaibah dalu letushond]Dll),Ibnu Abi Ashim dalam Az-Zuhd
0 I l2q, dm Ahmad &rM Fodrra' i;l Sholubah (l 1479).
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dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allab $',;:;t'p 3# "Kelak Allah Yang Malw Pemurah

akan menoruntkan dalam (hati) merekarasa kasih scyang," ia

b€rkd4'Makzudnya adalah kecintaan."l2es

Disebutkan bahwa ayat ini ditunrnkan atas AMurrabman bin

Auf.

24057. Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Al Wasithi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Mutrarnmad

memberitahukan kepada kami, ia berkata: AMul Anz bn
Imran me,lrceritakan kepada kami dali Abdullah bin Utsman

bin Abi sulaiman bin Jabir bin Mgth'im, dari bapaknya" dali

ibunya (yaitu ummu Ibrahim, putri Abu ubaidatl bin

Auurrahman bin Auf), dari bapaknye dari AMurrahman bin

Auf, bahwa ketika ia hijrah ke Madinalu ia merasa sedih

berpisah dengan te,rnan-temannya di Malkalt seperti Syaibatt

bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'alL dan Umayyatr bin Khalaf'

L^alu tunnl i ayut'J 3:;;" e{+*fil}'rCt'g3r..z iri':'y
('; t;i;t "seswtggulmya orang-orong ymg beriman dan

beronat slnlih, kelak Attah Yang Maha Pemurah akan

menorumkan dolom (hati) merekarasa kasih scyong'"r2e6

. Tar(ryir fiman Anah: (Afi, J:;A.6;54,'i;S-6y
fi Ci, + 35, Moha seswtggultnya telah Karr.i mudahhan At

Qufm itu dengu bahosanu, agot kantu dapct ,rurnberi habar

gerrrbiradengan Al Qw'an ita kePoda orung4rong ya"g bertakwa,

dan agu homu nernberi pefingaan doryonya kepda hawn yang

nemtonsfu.g)

rD5 Abdnrazzaq dalamtaftir (3114).
tn Ibnu Athiyah dalam Al tuIuhoru Al Vqiiz (5R4).
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Allah berfirmm Sesungguhnf Al Qur'm I(mi jadiknn mudah
bagi lisanmu untuk unahai Muhmma{ agar engkau daeat

memberikan kabar g€,mbirq b€nrya batasm surga kepada orang-orang
yang bertalura yaitu oralrg-orang yang takut kepada siksa Allah dengan

menjalankan segala periffih+I}ra dan meqiauhi seFla larangan-Nya.
Juga 4gar engkau ded membenlkan ancannn siksa kepada kaummu
dari orang-orang aumisy, karena sesunggubnya mereka adalah orang-
orang yang membmgkmg dm memlak kebenrm.

Pendapat kami mengenai bal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapa demikim menyebutkan riwayat-
riurayatberikut ini:

24058. Muhammad bin Amr Ya'qub memceritakan kepadakta ia
berkata: Abu Ashim menceritakan ke@a kami, ia berkata: Isa
menceritakan k@a kami, Al tlfrits menceritakan kepadaku,
ia be*ata: Al llasan menceritalcan kepada kami, ia berkata:
Wraqa me,nceritakan kqada kmi, semuanya_{ari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, finnan Allab, fit lii .t,-rt;;
"Dan ago kmru memberi peringatm dengomla kcpado

kmn, yory membotgkory" ia bertda, "IVlalrsudnya adalalL

mereka tidak lwus."ly

2N59. Al Qasim menceritakan kepada kmi, ia berkata: Al Husain
me,nceritakan k@a km| ia berte: Ila[iaj menceritakan

kcpada kami ddi Ibnu Juraij, dri Mujahi4 riwayat yang

smalM
2M. Muhammad bin Sa'd me,nceritakm k@kq ia berkata:

Bapalku menceritakan ke,padakrf ia be*ata Pamanku
menceritakan ke,padaku, ia berkda: Bapaku menceritakan

kepadaku dai @knya, dai Ibnu Abbas, firman

E trtulania dal@ taeir (lB9l).w lbid.
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AllalL fi*i'.*3ij "Dan agu kamu memberi peringatan

dengumya kcpada kaum y@tg membangkong," ia berkat4

"Maksudnya adalah, agar engkau berikan ancaman kepada

kaum yang zhalim."l2e

24061. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

mencerit4kan kepada kami dari Qatadalu mengenai firman

Allab fiCi.+3St "Danr agw komu memberi peringatan

denganrrya kcpado kaum ycmg nembangkang," ia berkata,
..Maksudnya adalalL suka membantah dengan kebatilan dan

suka membangkang.' 
I 3oo

24062. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Fudhail menceritakan kepada ke1ni dari Al-Laits, daxi

Mujatri4 mengenai firman Allah, fiCi +3*t "Don agar

lrnnu memberi peringaton dengannya kcpado kaum yang

membanglang," ia berkata, "Makzudnya adalah kaum yang

jahat.-l3ot

24063. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahulran kepadu kami, ia berkata:

Muamrnar memrberitatlrkan kepada kami dali Qatadah,

me,ngenai firman Allab 6 6 + 't$t "Dan agm kamu

memberi peringaton dengmryn kepada kanm

membangkang" ia b€rkat4 "Maksudnya adalalL

membantah dengan kebatilan.'13@

nn 61 Qrnthubi dalam tafsir (111162).
r3o lbnu Hajar dalam Fath Al Boi (13/l8l).
r3or Al Mawardi dalam An'Nukot wa Al ulttor (3/391) dan Al Qurttrubi dalam tafsir

(111162). Kand tidak menemukannya pada Mujahid dalam ta8irnya

"' Abdunazzaq dalam taBir (3114).

yang

suka
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2406y'.. Yunus meNrceritakao kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattab

memberitahukan kepada l{ami,. ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala,fi6 4','ti;"Dan ago kotttu

memberi peringatan denganrrya kcpada koum yang

membotgkong," ia berkata, 'Makzudnya adalah orang-orang

yang zhalim." Ia lalu me,nrbacakan surah Al Baqarah ayat204,

f, -xi ev'&. .:i't'xJ:qht -;3i1 
O i3 4+#_ i dui c,,

@ ,.!4i Kt " oo" di antwa mamtsia ada orang yang

ucqrynnya tentang kchi&ryan dunia menorik hatimu, dan

dipersaksikonnya kcryda Allah (atas kebenaran) isi hatinya,

padalnt ia adalah penantang)nng WtW kcras."r3o3

24065. Abu Shaleh Adh-Dhirari menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ala bin Abdut Jabbar menceritakan kepada kami, ia
berkata: N,Iahdi bin }vlaimun meirce.ritakan kepada l<ami dari Al
Hasan, menge,nai firman Allab 6 6 + 5ij "Mt ago
kanu tumberi peringaton dengonnya kcWda katn yory
memborykang" ia berkata, "lvlaksudnya adalah orang-orang

yang tuli dari kebenaran."l3s

24066. Ibnu Sinan menceritakan ke,padakq ia berkata: Abu Ashim
menceritakan kepada kami dari I{anq dari Al Hasan, riwayat

yang samal3os

Pada bagian yang lalu telah kemi jelaskan makna lafrzh flr,
maka tidak perlu lrmi ulang lagt di dni.r306

ooo

rs Ibnu l(sh dalm ta8ir (3/l4l).ril Al Baghawi dahm taeir €1210).rN lbid.rn t ihat pcoaftira surah Al Baqrah ayanz0[,.
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#'6 fuJ n & "4 i; e; i,*)it;Ki'A {i
@tr

oDoartrl'iapbarryoktnlahl<frnibfi nasalumumat'umat
*bdlum nrrrel<* Adal<ah l<frnu melilw seorcmg purt dni

nrzieloo dfri l<ffiw derytr suctro ntsela yorrg strrtwlt'

wnm?' (Qs. IUarram [19]: 98)

Allah berfirman: Berapa banyak umat-umat sebelum kaummu,

watrai Mghamma{ yang telah Kami binasakaq karena mereka

mengikuti jalan yang menyimpang dari jalan-Ku dan memaksiati-Ku.

Adakah engkau melihat seseorang dari merekq wahai Muhammad, atau

mendengar suara mereka? SesunggUhnya mereka telatr binasa dan masa

mereka telah berlalu serta tempat 'nggal mereka telatr hanctn. Kini

mereka telah pindah ke suafir negeri yang tidak berguna bagi mereka

kecuirli amal yang baik. Demikian juga katrmmrf mereka akan menjadi

seperti mereka jika tidak segera bertobat sebelum mereka binasa.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

24067. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AHullah bio

Shaleh menceritakan k€Pada kami, ia berkata: Muawiyah bin

Shaleh menceritakan k€eada l(ami dari Ali bin Abi Thalhah,

dai Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, Vr{U 5 "Atau

kotJtt dcngo suoa tureka yong somff-samtt"' ia berkata',

'Maksudnya adalah r,r*,t307

tto As.Sulnr&i ds]f|n a&Dur Al MoWt (5154]7), ia meirisbatkmnya kepada Ibnu

Mrndzir dm Ibou Abi Hdim.

-

l.Jv-

-
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24068. Al Hasan bin Yahya m€nceritakan kepada kemi, ia berkata:

Abdurrazzaq me,mberitahukan kepada kami, ia berkata:

Muammar memberitahukan kepada kami dni Qatadalt
mengenai firman Allab, V, #'€,3' 5 yl e tL,E ,S
"Adakal, funu melilut seorotg pm doi merela dau konttt

dengo su(ta mqeka yurg sotto-sono?" ia berkat4

"Maksudnlra adalalt apakah engf,au melihat dan mendengar

'uara7'l3N

24069. Bisyr bin Mu'adz menceritakan k€pada kami, ia berkata

Yazid menceritakan keFda kmi, ia bertda Sa'id

menceritakan kepada kami dai adadab mengcnai firman

Alarr g, A '€,3'5 it e #, "!.3 
Sl uaa*an ko,nt

melihat seor(mg pm fui nereka dau kantu fungu sqgra

mereko Wrg sorrw;s@?w?" iabrr*at4 'I\[aksrtrya adaleh,

apakah engfulr mendengar suara dau melihd mdta?nl3D

24070. Al Husain memceritakm kepdaku, ia be,lkata: anr pernaU

mendengar Abu Mu'adz berkata Llbaid menceritakm kepada

kami, ia berk*a: Aku p€mah me,ndenga Adh-Dhahhak

berkata tentang firman Allah, g, # U 5'Atott konu

dengu sutra mereka WW sono-s@no," ia berkat4

"l\dakstrya adalah r,r*r:l3lo

24071. Abu Kuraib menceritakm kepada kemi, ia berkaa: Ibnu

Uyainah menceritakm kepada kmi dai Amr, dai Athq dari

Ibnu Abbaq teirtmg aya- g) #'# f'Atan knru dengr
suoa mcreka WE sdnw-s@no," ia bert&, ndatsuanya

ril Abdnnazzaq dalm ta&ir (3/14) dm At Irlawadi &lM Arblhthd wa Al Ulmt
(3Bel).rs Al Mawedi dalm ArFh*d wa lI IJyu (3R91).

tilo 19i4.
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adalah stlara." Abu Krnaib berkata, "Demikian yang dikatakan

oleh Sufian "l3ll

24072. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitat[rkan kepada lGmi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah Ta'ala, V, #'e 5 S g rL,#,$
"Adakah lamu melilwt seorang ptn dort mereko atau kamu

dengw suora mereka yang samtr-samar?" ia berkata,

"Maksudnya adalalu atau mendengar suara pelan mereka?

Lafazhr! malsudnya adalah suara yang pelan."l3l2

Abu Ja'far berkatat Lafazh B2 dul*, batrasa Arab artinya

suara yang petaru seperti pernyataan penyair berikut ini:

rcrl41tL *$:*p*., V6;!r h-+"
Inilah aktrir penafsiran surah Maryarn. Segata puji bagi Allah,

Tuhan semesta alarn. Selanjgtrya adalah penafsiran surah Thaahaa.

Semoga salawat dan salam senantiasa tercgratrkan kepada Nabi

Mnhammad SAW dan keluarganya Amin

ooo

r3rr 41 qnthrfii dalan taftir (19/t9)
rn rry (i*thobi dalam rafsir (lln6,)de Al Dfawrdi &lam A*Nuka wa Al Uyun

(3Bel).rr i.* itii .ifn Irbid bin Rabi'aL ymg disebutkm dalam mu'allaqahya dari

bahq lconil. Liha diwamya (hal. 173).

-

l ztz
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SURAH TTIAATIAA

^jl-i,*t qlii,i

tafsir

ij',:b- iif ,@ #3cfit,,a{ 6;tU@ 
"r"

@.t'4
"Tualvru, Karrrn ddak nenuailfir N Qtu' an ini
kcpadarau agar l<mau meniadi susah; teta$i sebagai
puingdtnn bagi orang yorrg takut (k*Wdo Nlah).u

(Qs. Thaahaa l20l: L.3l

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir berkata: para atrli
berselisih pendapat tentang penakwilan lafazh a.L.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalalL wahai laki-laki.
Mereka yang hryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

24073. Ibnu Humaid menceritalen kepada kami, ia berkata: Abu
Tamilah menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Waqid,
dari Yazid An-Nahwi, dari IkimalL dari Ibnu Abbas, tentang
lafazh +Jr, ia berkata, "Dalam bahasa Nibthiyatr, artinya
adalalt wahai lrki-laki.'13 la

I3r' Al Qurthubi dalam tafsir (l l/166).
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24074. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklu menceritakan kepadakta ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai fimran

auar @ i;4 'btfii,li;ffiL@ 
^.t" 

"rhoahoa, Kami

tidakmenurunkan Al Qtr'anini kepadamu agar kamumeniadi

susah," ia berkata, "Maksudnya adalah, kaumnya berkata,

'sesungguhnya laki-laki ini tetah berlaku susatr dengan

Tuhannya'. Allah lalu menunurkan ayat, *L 'Thaahaa'.

lvlaksudnya adalah, wahai lelaki. -cilJ.'bZ$i Jt; 6it U

'I(iltti tidak menurunkfrn Al Qur'm ini kepadamu agar kamu

menjadi xxah'.ti3t'

AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada lemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: AMullah bin Muslim

me,mberitatrukan kepadahr, atau Ya'la bin Muslim, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata" "Iafazh eJ" aaam batrasa Siryaniyah

artinya adalab wahai laH-laki.'l3 16

Ibnu Juraij berkata: Zam'ah bin Shaleh memberitatnrkan

kepadaku dari Salamah bin Wabram, dari Ilaimah, dari Ibnu

Abbas, riwayat yang samal3'7

Ibnu Juraij berkata: Mujahid juga mengatakan demikian.r3rs

24076. Imran bin Musa N Qa*7a2 menceritakan kepada kauri, ia

berkata: AMul Warits bin Sa'id menceritakan kepada karri, ia

bertata: Umaratr menceritakan kepada l€mi dari Ilsimah,

ttts tbid
r3r5 Al Bulhad dalam t^8Jir (227),Ath-Thabrani dalam al lkbir (lll4l), dan Ibnu

Al Ia'd dalam lulusnad (lBl8).
"" Mnjohu dalam taBh (l l/166).ttt lbid
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Td{wArhX\aba,ri

24077.

firman Allah, & ia b€rkat4 "Artinya adalah,

watrai laki-laki. Allah berfirman kepada beliau dengan balmsa

Nibthiyah.'r3re

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada katni dari Ilcimah, mengenai firman

Allah, & ia berkata" *Maksudnya adalah, wahai lelaki,

dengan bahasa Nibthiyatr.'I32o

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami daxi Qunah bin Khalid,

dari Adh-Dhabhak, tentang firman Allah, *1, i" berkate

"Maksudnya adalalL wahai laki-laki, dengan bahasa

Nibthiyah."l32l

24079. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman melrceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kard dari Hushain, dari Ilaimah,

mengenai firman Allah, eJr, ia berkat4 'Maknrdnya adalah,

watrai laki-laki.'1322

24080: Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalr, mengenai finnan AllalL & ia

berkata "Maksudnya adatab wahai laki-laki, dalam bahasa

Siryaniyah."l3a

r3re 15oo Hajar dalam Fari Al Boi (51432).

"20 Lihat Yahya bin Syaraf bin Muray bin Hizam dalam Tahdzib Al Asma' (31372)

dan Ibnu Manz:hur dalam Al-Lisan (l3l5l2).
r32r 15ro Hajar dalam Fath Al Boi (E1432).
,ro lbid
"u Abdtrrazzaqdalam tafsir (3/15) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (31i42).
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2N81. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada lmrli, ia berkata:

Abdwrazzaq memberitahukan kepada lemi, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah dan Al
Ilasan, mengenai firman Allab 

^J", 
keduanya berkata

"Makzudnya adalalt wahai lah-laki." 1324

24082. Al Husain bin Al Faraj menceritalran kepadaktr, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku p€umh mendengar

Adh-Dhalrhak berbicara tentang firman Allah' & ia berkata'

"lvlaksudnya adatab, wahai lelaki. " 
1325

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa +J" merupakan salah

safii nama Allalr, dan sumpah-Nya, yang dengannya Allah bersumpah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24083. Ali bin Daud menceritakan kepadakrl iaberkata: AHullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

- menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, +1, ia berkata "Itu merupakan salah

satu nama Allall dan sumpah-Nya" yang dengannya Dia

berstrmps5.m1326

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa lafazhzl merupakan

hwuf hijaiyah.

Sebagian ahli tafsir lainnya berpendapat bahwa lafazh {t
memryakan huruf-hrmf yang terpufts, yang setiap huruf mempgnyai

mekna tertenttr. Lalu mereka b€rbeda pendapat tentang hal tersebut,

rs Abdurrazzaq dalam taftir (3/15).til Ibnu Hajar dalam Fah Al Boi W432r.,* Al Marardi dalam An-NukA wa al uyur (3893) dm Ib,nu Al Jauzi dalam ?ad
Al lt{osb(51270).
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sebagaimana perbdaan pendapat mereka mengenai jr, dan telah kami
sebutkan hal itu dengan berbagai rnacam dalilnya.l327

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menunrtku
adalah yang mengatakan bahwa adalalL wahai laki-laki,
karena kata ini sudatr sangat dikenal di daerah Akk, seperti yang sarnpai

kepadakq dan maknanya menurut mereka adalalL wahai laki-laki,
seperti syair Mutammim bin Nuwairah berilart ini:

>\,':; o kLl * 4 4_p )g' € b,r;i"
"Alat menyeru seorang lelaki pda saat perang"

rutmun ia tifuk menyahut, mala aht Hwv,atir ia telah terluka."r32B

Penyair lainnya mengatakan:

ttzs.sD'.Jrt r?re h' 'r)tt;.i "#';/'^)" z^riUtll

Jika hal itu telah dikenal oleh mereka sepeni yang kami

sebtrtkan, maka kita semestinya menakr rilkannya dengan makna yang

telah dikenal oleh mereka, apalagi jika hal itu sesuai dengan penalcvrilan

para satrabat dan tabi'in.

Jadi, penakwilan ayat ini adalah, wahai laki-laki, tidaklah Kami
menurunkan Al Qur'an ini kepadamu agar kamu susah, tidak, Kami

tidak menurunkannya kepadamu untuk menjadi beban yang tidak

sanggup karnu pikul."

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada

Rasulullah SAW karena rasa letih yang dialami beliau ketika

"2' Lihat penafsiran surah Al Baqarah ayat l.
r3a Bait ini terdapat drJtam diwan Mutammim bin Nuwairah Al Yarbu'i (w. 30

IV650 M). Lihat Diwan ddam Al Mausu'ah As-Syitiyah Al Elekroniyah,
Majma' Ats-Tsaqafi , Abu Zhabi.

132e Bait ini karya Yazid bin Muhallil, dan disebutkan oleh Al Mawardi dalam An-
NukatwaAl Uyun(3R92).
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mela}ukan shalat malarn (tahajiud). Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

24084. Muhammacl bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

V/araqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, ,1i; gJ t
ii$.$€jii "Kami tidak merurunkan At Qur'an ini kepadamu

agr kamu menjadi susah," ia berkata, "Maksudnya adalah

dalam shalat. Ini sama seperti surah Al Muzammil ayat 20,

9(11 , ';i ti i;:]6 'Kmena itu bacalah apa yang mudah

(bagimu) dffi At Qtr'an'1330 Mereka sanrpai mengikatkan tali

ke dada mereka ketika shalat (supaya tetap luat berdiri)."133r

24085. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Hajiaj menceritakan
" kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

6A.6t:A ,!4; glt "Ko*i tidak merurunkan Al Qur'an
ini kepadamu agar kamu menjadi susah," ia berkata"

"Maksudnya adalah dalarn shala! seperti suratr Al Muzammil

ayat}}, g(i1 '- ';i C i;:]t 'Karena itu bacalah apa yang

mudah (bagimu) doi Al Qur'an'. Mereka sampai

mengingatkan tali ke dada mereka ketika *halat.'1332

24086. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazlid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lomi dari Qatadab, mengenai firman Allall g;1 U

r3il Mujahid dalam taftir Ql?93) dan As-suyrthi dalam Ad-hrr Al Mantstr
(s/ssl).

t3'r Mujahid dalam tafsir (1t393) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD4l5).
'tn lbid.

t
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i#- 'J(fi i)$ "ru*i fidak merurunkon Al Qur'an ini
lrepadamu agu kamu menjadi susah" ia berkata, "Maksudnya

adatalL demi Allah, tidalg Allatr tidak menjadikannya susalL

akan tetapi menjadikannya sebagai rahmat, penerang, dan

petunjuk ke surga'1333

TaI(wiI fiman Altah: # frtbt$yg*pi sebagoi

peringolan bagi orang yang takut lkepadt AllahD

Allah berfinnan: Tidaklah Kami menurunkan Al Qtr'an ini

kepadamu kecuali untuk menjadi peringatan bagi orang yang takut

dengan siksa Altalt sehingga ia menjalankan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya

Demikian maknany4 seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat

berilart ini:

24087. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lelni dari Qatadafu mengenai firman Allah, {,gi$y

;4 {l"Trtopi sebagai peringatan bagi orang yang tahtt
(fupado Allah)," ia berkata, "Maksudnya adalalL Allah telah

menunrnkan KitabNya dan menguttrs para rasul-Nya sebagai

rahmat bag para hamba-Nya, supaya oftmg-orang menjadi

ingat dan menganrbil manfaat dari mendengarkan ayat-ayat

Allah. Itu merupakan dzikir (peringatan) untukny4 karena

Allah menunurkan hukum halal dan haram di dalamnya,

sebagaimana firman-Ny4 ,9, **5 3S{, ilL 
-;4*5 'Yaitu

diwvnkan dui Allah yangmenciptakon bumi dan langit yang

tingi'."tlu

1333 Ibnu Abi Hatin dalam taftir (712416).
r33' Ibnu Katsir dalam tafsir Qn4c).
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24088. Yunus menceritakan kepadakta ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ib-nu Zaid berbicara

tentang firman Allalr, {4 ij 
"?- 

J\ $y "Trtopt sebagai

peringatan bagi orang yang tahtt (kepada Allah)," ia berkata"

"Maksudnya adalah, yang Kami hrrunkan kepadamu sebagai

peringatan bagi orang yang takut ftepada Allah;.'trrs

Jadi, makna ayat ini adalalt wahai laki-laki, tidaklah Kami

tunurkan Al Qur'an ini kepadamu agar karru susah, akan

tetapi Kami menunmkannya kepadamu agar menjadi

peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah).

Para atrli bahasa berselisih pendapat tentang sebab manshub

latazh'rHi

-sebagian ahli natrwu Bashrah berpendapat bahwa "\*.$L''hJr9buF, ganti dari ayx i}Armaka maknanya adatah, W;l tt
6f -c yl olljr irlL.

lebagran abti natrwu Kufah berpendaPat b.alwa ',9- t'
berkedudukan manshub atas firman-Nya iFi \l ;lXil 11. Namun

sebagian mereka mengingkari pendapat yang mengatakan batrwa latazh

iH. ,, berkedudukan manshub karena menjadi badat (ganti) dari

lafazin fr,A, Mereka mengatakan bahwa hal itu tidak dipellolehkan,

karena latafu ej,A-t"rt*itmakna pengingkaran, sedangkan 'r'-+. S1y
sebagai penetapan. Sementara itu, seb4gian lagi berpendapat makna

ayat ittr adalah, Kami tidak menurunkan Al Qur'an itu kepadamu

melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada

AllalL bukan agar kamu menjadi susah.l336

ooo

r33t Kami tidak menemukan dss inidalam lit€rafiIr yang kami miliki.
1336 61 Farra dalam Ma'ani At Qur'tt Qll74) dan Abu Utaidah dalm Majaz Al

Qu'ur(Alr.



TdstuArt:Ihatui

"Yaitu diauwi<m ilari Nlf,h yarJg rnnr,nciptal<f,nburnrli df,{.
lmrslt y orrJg tinggi. (Y dfii Tulrrlnr Y u.g IvIaIw P enur ah.

Yurgbuwnayun ili das Arq.' (Qs. Thaahaa l2Ol: 4.51

Takwil firman Anah: ,fi, +*5 ,1,i'ii ug :j; ** (Yaitu

diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langil yang

tksgt)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Al Qur'an diturunkan oleh

Tuhan Yang bumi dan langt ]ang t'nggi.

Para atrli bahasa berselisih pendapat tentang sebab maruhub -nya

lafa^ i:$.
Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa latazh

maruhub dalarn rtd )U-jr, cJ,ifu S1l.

Sebagian orang yang mengingkari pendapat

,-r2#\5J-;3:y;t'@

Jr+

tersebut

latazh $
lalu keluar

berpendapat bahwa maknanya adalalu ,t-f $ kemudian

dibuang dan bersambung dengan perkataan sebelurnny4 .

darinya, akan tetapi bukan dari lafazhnya.l33T

Abu Ja'far bertata: Menrnutku dua pendapat tersebut adalah

benar dan tidak ada yang salah.

rakwil firman Allrh: {;J;n$t & 'i$i Waat ruhan
Yang Maha Pemurah yng busenuyam di atos Arsy)

1337 Al Farra dalaur Ma'oi Al Qu'sr (2tfi$.
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Allah berfirman: Allah Yang Maha Pengasih berada di atas

Arsy-Nya tinggi.

Pada bagian lalu telah kami jelaskan makna lafa/r- {i\ fu
perbedaan pendapat seputar lafalfi tersebut, maka tidak perlu kami

utang lagi di sini.l33t

Adapun lafazh $1i AA"* rafa',karena:

Pertama; ia bennalna seperti firman-Ny4 $i Vartt'' telatr

dittrunkan oleh Dzat yang menciptakan langt dan bumi. Telatt

ditunrnkan oleh Ar-Ratrman yang bersemayarn di Arsy.

Ke&n; ia bermakna, yang bersemayam di atas Arsy, karena

pada lafaztr {;5;terdapat makna peringatan dari Ar-Rahman (Tuhan

Yang Matra Pemurah). 
l33e

ooo

:

i;ti al6$.v3 e:'li Aci *iA 3,(,^
"Kepu.'nyaarr.Nyalah settYutt yang ado dilangit, sern,iwt yaq
dibtnni, seffautl y61ug ili antarul<e&wrya ilmt semu yartg di

bawahtntah.o (Qs. Thaahaa [20]: 6)

Allah berfirman: Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit, apa

yang ada di butni, apa yang ada di antarakeduanya, dan apa yang ada di

bawah tanah. Allahlah yang memiliki itu se,mua dan yang mengaturnya.

r33t I jhat penafsiran surah Al Baqarah ayat 29, surah Al A'raaf ayat 54, surah

Yurmus ayat3, dan srrah Ar-Ra'd ayat2.

"te Abu Ubaidah dalam Maiu Al Qt'ot Qlls).
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22. t

Iv{alrsud lafazln ejll addah tanah yang lembab. Orang Arab

biasa menyebril nah yang le,mbab dan basah dengan istilah 
'etfu 

ci,
dan lafazh .fjll "dal.t, betiluk rnoshdq.

P€ndryat kemi mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ani taeir. Mereka ymg b€rperdapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24089. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan k€pada l<ard, ia berkata: Sa'id menceritakan

kry{r_kami dari Qatadah, mengenai firman Allall ei U3

;glll"Mt.sermrt Wg di bawah tanoh, " ia berkata, "Maksud

lafa^ ajliadalah segala sezuatu yang basah."r3ao

24W0. Al Hrsain bin Al Faraj menceritakan kepadakq ia berkata:

Aku me,nde,nga Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman

menceritakan kqada kami, ia berkata: Aku pemah 
ryendgnSar

Adh-Dhahhak berbicara tentang firman Allah, U:li L5 Y3

"M, serma, yory di bm,ah tanoh," ia berkata, "Maksudnya
adnlsfu tanah galian yang basah."l3al

24091. Muhammad bin Ibrahim As-Sulaimi yang dikenal dengan Ibnu

Shadran menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim

me,nceritakan k€pada kami, ia berkafia: Muhammad bin Rifa'ah

menceritakan k€pada kami dad Muhammad bin Kab, tentang

firman All"b .r3( Ji Yj "Mt.semua yang di bo+,ah

touh" ia be,rkda,'Maksud latad. t jJl adalah tujuh lapisan

5r-i.,842

As-$Unnti dalm A&Dur Al Me$u (51552).

Ibml Abi lldim dah taftir (712416).

Ibid.

l3O
l3al
wa
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';7$Sni{'ii' jry'j$';fi.:fl;Ay*A
@6:.ii1 ',-.'1i

oDut 
iikf,l<mw menguasltut ucapanrw, nah

sesnngguhny a Db nrrrgetalrui ruhasia ilmr yang lrzbdih

tersarbwryi. lJrlah, fin& ailatulrrat (ymrsfurhnk dhen$an)
melainlcut Aw- Dltf, mempurryai AsnwiHremo kww.

rutffiicyangbrd,k)." (Qs. Thaahaa [20]: 7.8)

rarrwil nrman Alrrh: jrt'j5'& fr$ {iy ri oyS f*"
jilw kamu mengeraskan ucaryrunu, maka sesungguhnya Dia

mengetahui rahasia don yong lebih tersembmyi)

Allah berfirman: Jika engkau mengeraskan ucapanmu walrai

Muhammad, atau merendahkanny4 maka ia sama saja bagi Tuhanmu

yang memiliki langit dan burni, karcna sesunggtrhnya Dia mengetahui

ratraiia yang tersembrmyi di dalam dirimtu dan yang tidak engkau

ucapkan dengan lisanmu sekalipun.

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna lata/r- ,pV
Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, yang

tersembunyi dari rahasia, yaitu sesuatu yang dibisikkan oleh seseorang

dalam dirinya dan belum dikerjakannya. Mereka yang beryendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24092. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada l<ami dari Amr, dari Athq dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, firman /Jllah,|$'{;- :if
jLt "Maka sesrmgguhnya Diamengetahui ralnsia dan yang

lebih tersembunyi," ia berkata, "Izrfay'n]l.Jr maksudnya adalah

rahasia mengenai sesuatu yang telah engkau kerjakan. I.af,azh
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dbl makzudnya adalah apa yang ditancapkan Atlah dalam

hatimu dan belum engkau kerjakarr-lrs

24093. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaktt, ia berkata:

Bapa}:ku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, firman

auat, ,FY ',:!, '& lig "Maka sesungguhnya Dia

mengetahui rahasia dan yang lebih tersembwtyi," ia berkat4

"Maksud lafafu jff aaAatr sesuatu yang belum ia kerjakan

rurmun pemah ia kehendaki. Sedangkan maksud lafazh';)t
adalah apa yang disembunyikan di dalam dirinya.'l3s

24094. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, iaberkata: AMultah bin

Shaleh menceritakan kepada lolrli, ia be*ata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami datr Ali dari Ibgo Abbas,

mengenai firman Allalr g!$ '$-t '& :ig "Maka

sesunggulmya Dia mengetahui rahosia don Wtg lebih

tersembtmyi," ia berkat4 "lxrfazh !t marcuanya adalah

sesuatu yang dirahasiakan oleh manusia@a dirinya lafacn
jff matsuanya adalah sesuatu yang dise,mbunyikan oleh

manusia, yang hendak dikerjaken, namun ia belum

mengerjakannya. Allah mengetahui semuanya Jadi, ilmu
Allah atas sesuatu yang telah berlalu dan yang akan datang

adalah satu, dan selunrh malfiluk di sisi-Nya dalam ilmu Allah
ad4ah scperti satu jiwa, sebagaimaoa firmm Allah ,t1i!6{Le
@ t;"6 f;t i't'r-j qtbfl'# 'ridakt;h Attat'

menciptakan dan membangkitkonkonu (doi dalam fuhr) itu
nelainkm hsn nlar, sefii (nuttciptakm don

t# Ibid.

'* Ibid.
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24095.

membotgkitkan) satu jiwa saja Seswtgguhrrya Allah Malu
Mendengar tagi Maha Melihat'." (Qs.Luqmaan [31]: 28)1345

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

k€padaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "!-afazh pt mat<suanya adalah apa yang

dirahasiakan manusia dalam dirinya. Sedangkan latazh ;bl
marcuanya adalah apa yang tidak diketahui manusia dari apa

yang terjadi."l3tr

Talraria bin Yahya bin Abi T:lidah dan Muhammad bin Amr
menceritakan kepadahr, keduanya berkata: Abu Ashim

menceritakan kepada kami dari Isq Al tlarits menceritakan

kepadaku, ia berkara: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kqada lomi, semuanya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahi4 tentang firman Allab '&- lif
,FW:;r "Mako sesutgguhryn Dio mengetalrui rahosia dan

yang lebih tersembtmyi," ia b€rl@ta, "lrafazh ,1>l artnya

adalah was-was (godaan). Ibnu Amr dan Al Harits

**r6!ahkan pada hadits memekq '...dan lafazh "|.lt

maksudnf yaitu perbuatan yang dirahasiakan oleh

manusia'."1r7

24096.

'* Ibid.rs Al Maurudi daLm A*Nafu wa Al Ulmt (3893) dan Al Qurthubi dalam taftir
(ll/170).ril' Mu;ahid dalam tafsh (1893) dm Al Mawudi ilalam A*Nu*a wa Al llyttn
(3R94:r-

24097. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Al Husain
' menceritakan kepada lorni, ia berkda: Haiiaj menceritakan

kgqfaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allrtt ',{'& llf
tiLY "ll,Iaka sesmggulula Dio nungetotrui rahasia dan

-

lrrsF
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yng lebih tersembtmyi," ia berlcata, *lrafa"hi;'f 
-rrc,ra"ya

yaitu waswas (godaan).'lr8

24098. Hinad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimalu mengenai

firman Allalo, ,Ft',:i '& :fg "Iaaka sesunggulurya Dia

mengetahui rahasia dan yang lebih tersemburryi," ia berkata'

"Iafazhjf ( .urcoar,y" adalah bisikan j iwamu. " 
r 3ae

24099. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain bin Al Hasan Al Asyqar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Athq

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah,

j*'J$ '&- Ii$ "uo*o sesungguhnya Dia mengetahui

ratusia dan'yutg lebih tersembunyi," ia berkata, Wazh'])t
maksudnya adalah apa yang ada di dalam dirimu hari ini.

lratazhj;tf matzuanya adalah apa yang ada di dalam dirimu

esok hari atau lusa, tidak ada yang me'ngetahuinya kecuali

411u5.::l3so

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa lafazh .rpf maknanya

adalah, apa yang belum dibicarakan oleh dirimu. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24100. Al Fadhl bin shabah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Fudhail menceritakan kepada lerni dari Athq daxi Sa'id

bin Jubair, mengenai firman auO ,Ftj$'&:fE "Maka

sesunggulmya Dia mengetalui rahasia dm yang lebih

tersembunyi," ia berkata' "Iptfaz/ni3t marsuaqra adalalr' apa

r* Ibid
r3'e Al Qurth$i dal@ tafsir (l l/170).
r35o 15.o Abi Hdim dalm ta8ir Qt24lq.
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yang engkau rahasiakan dalam dirimu. I:rtaz/n.Pf maksudnya

adalah apa yang belum dibicarakan oleh jiwamu."l3sl

24101. Bisyr menceritakm kepada lomi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kepi ft1i Qatadah, mengenai ftman Allab '& fr9
,?Y1{, "lvlaka seswtggubrya Dia mengetatrui rahasia dan

yang lebih tersembmyi," ia berkata, "Maksrdnya adalah,

Kami dib€dtahukm bahwa lafazh rllJt maksrdnya adalah apa

yang dibicarakan oteh dirimq sdangkan o&t makzudnya

adalah apa yang telah t€rjadi dan belum dibicarakan oleh
dirimttrrl3sz

241U2. Muhammad bin Bisf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin IIa6 meirceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu

Hilal menceritakan kepada lmmi, ia berkata: Qatadah

menceritalen kepada kami tentang firman Allah, g'&-:19
jLY "Maka sesangguhnt'a Dia mengetahti rahaiia don

Wng lebih tersembwtyi," ia berkata, "Maksudnya adalatr, Dia

mengaahui apa yang engkau rahasiakan dalam dirimu. I.ataz}r

(,i;tf -"mrO"y" adalah apa yang pernah dibisikkan dalam hati

dan betum terja6i.' trsr

24103. Al tlasan bin Yahya menceritakm kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kmi, ia bertata:

Mu'mmar memberitahukan kepada lrami dari QatadalL

mengenai frmm AllalL ,iLt 1:i "tE,- Ilf "Ietako

seaotgabryn Dio ,rpngetalad rahosio fut lwtg lebih

tasembutlti," ia berlrdq 'Iafzh #f n*tty" adalatr apa

l dabid d.tatn ta8to (894) do lbou Al JaEi dalm ?nd Al Msb $f26t)-
As.Suyrilhi ilnb A&tut il Llowu (51553>.

Ibid"

tStt

ltt2
ltSt



yang dibisilkm oleh hatimu nemrur belum

lisan dm belum terjadi.:r1 3 5 4
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tenrcap melalui

24104. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadakq ia berkata:

Aku me,nde,ngar Abu Muadz berkata: LJbaid bin Sulaiman

menceritakan kqada kami, ia berke: Aku pernah mendengar

Adh-Dhabhak berbicaa tentang firman Allah, 'j)i '&- :i9pt-- firE
a .?o

,PV "Maka sesmggubtya Dia mengetahui rahasia don

yang lebih tersembtmyi," iaberkat4 "Lafazh riJr -ukt rdty"
adalah apa yang e,ngkau rahasiakan dalam dirimu. Sedangkan

tatazhj;rf -rrcrAv" adalah apa belum engkau kerjakan dan

akan kau kerjakannya, Allah mengetahui semua i6r.::1355

Sebagian berpetdryat bahwa maknanya adalah, sesungguhnya

Dia mengetahui rahasia pra harnba dan menyerrbunyikan rahasia Diri-
Nya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berilut
ini:

24105. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

me,mberitahukan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

menge,nai firmm AllalL j* 'j:!\ '#- ';'(, "Maka

seswtgulrtya Dia mengetalrui rahasia dan yang lebih

tersembtmyi," ia berkata, "Maksudnya adalah, Dia mengetahui

ratrasia para hamba dan menyembunyikan ratrasia-Nya,

sehingga tidak diketahui oleh siapa PUn."r355

Abu Ja'far berkata: Mereka yang berpendapat bahwa lafafu

!t matstranya adalah ry.yyg dibicarakan orang kepada orang lain

secara rahasia, dan lafrzh .Pf maksudnya adalah apa yang dibicarakan

r3a Abdunazzaq dalam taeir (3/15).
r35t Ibnu Katsir dalam taftir (3114H).
13$ As-suyuthi drlamA&Dur Al Mottsu (51554), ia me,nisbatkannya kepada Abu

Sfikh dalmAl Azlrot oh,rdmAl Baghawi dalam taftir (3D12), keduanya dari
ZaidbinAslan"
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oleh dirinya s€ndiri, seakmakm menakwilkan.!"td ,Pt d*i e.
Sebagian mereka b€*a4 'Tukadmg lafrfr Jaf Ui* juga diletakkan

sebagai &tl (subjek)." Mereka be,rdalil dmgm syair berikut ini:

f't\t13"'5 ,b/::tti ...Ut;tg'-;f ol'Jv) ,#
"Orotg-orutg nungurgorungo*ot kaatnh+ naka kematian itu

hanya merupkorjolor, do, afu k*oilah sotu-satuln yong berada

dis@un'rl

Pendryd ymg beoar ndalnh )rary melrgatakan bahwa

mat<suanya adelnh, Dia mengstahui yang rahasia dan yang tersernbunyi.

Itulah makna 5rmg zhahir dari r6dal15i Erd t€rsebut Jika maknanya

seeerti lbruTzilniscayaroaarsiq,aberbrmyi ,tlfu a*li
karena .slAf meneatm km kerja ,rato'&i obje$,
padahal redaksinf tidak demikim

Jika penalnrilm yang bellil ^ddeh de,mikim, maka makzud

lafazh |St 4 ,?t dahb iu peog@huan Allah yang Dia
sembunyikan dai pra hamba-Nya, sehingga hamba-Nya tidak

mengetahui apa ymg terjadi dan 4a yag akm terjadi, karcna sesuatu

yang tampak dan sdang t€rjadi bukm dinmakan rahasia, dan sesuatu

yang belnm t€dadi s€fiatidak ekan terjadi, bcrati tidak ada Sdangkan
yang belun tedadi dan akm tedadt dinarnakan rahasia yang

tersemhuryi, karrna hanya dik€tahui oleh Allah dan orang-orang yang

diberitahu oleh-Nya.

1357 Penyairnya adatah Tharfrh bin Al Ab( sqcrti ymg disebutkan dalam Tafsir Al
Srrtlrubi (20ltt). Disehr*m det'm Slc A'lon A*Nubala'bahwa Imam
Syafi p€mah rehmkan s1lair Esch t& ia didoalcm mati oleh
seseormg.
Lihat .Sic A'lu A*Iirlfula' QOfn, HiW iI Atliya'(9/150), Al ltunil fr
Dtn'$a' ,4r-ryd @460), ToMb ll Knd (3Dyf\ tu At-Tuilh Al
BaghdadQBTS)-

I
I

I



rakwil trrman Anah: irjfifu'f1f?*t6$6i (Attah,

tidak ada tuhon lyoag berho* diserrrbahl nulainhan Dio" u
mempunyoi, .nual Husna [nona-narru yang baihJ)

tvtatnanya adalab yang patut dise,rnbah hanyalah Dia Hanya

kepada-Nya hendaknya kalian b€ribadah, wahai sekalian manusia,

bukan ke,padaf,ang lain Diame,miliki Asmaul Husna

l*rta^ fJ/|sadalah bertuk tunggal, ia meqiadi siat.'.[1:'!i
dan tidak menggpakm lafazh d,r6tr k.*" latazh fZ<iiterletak
pada*.

Dikatakan: t ,t y ,1. :ft ,i;1 :I d*, yang termasuk

dalam hal ini adalah perkataan Al A'sya berikut ini:

Rse;,4lf '-6 v3 
"* 

"*; .. .*. o:-r*- ol .*i1- J? t
I.,atazh t ri aAaUn bentuk tunggal yang menjadi sifat dzuii'a?4

karena terletak atamya lafazh cJi, seperti pada surah An-Namlayat 60,

# <-f {L "Kebm-kc}wr yng berpenondongan indah" Serta

snratr Thaahaa ayat $, €fi 3-16 "Ada lagi keperluon yang lain

padanya"

l;rtazh UA raA"A bentuk tunggal yang menjadi sifat bagi

Qtw3.l6padahat J.rCt bentuk jamak dari kata t",eed 6t1

ffi'tulrih,llrtui

lJu,

dan tidak mexrygunakan tirta ?T lor€na seperti alasan yang kami

sebntkan tadi, hanya saja dapat pula mengguakan trata ?i.
ooo

r35t Bait ini mitft Al A'sya dad qasidahyang dilantunkannya ketika memuji Syuraih

bin Hushain bin Imran bin Samual bin Adiyan. Lihat diwannya (hal. 69-70).
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oLGKrt#tsefi6'"y 6je{.1u1i;t
.slJ6 2ur e u 5 #"# fu; # 6( L3u

' Apal<ah tclah sampai l<e4dmu lcisdh \h$a? Kefr|lc in
melilfi api, lalu M<aalah io Wfu l<efuarenry a,

'Tingallohl<mw (di sini), sesungguhnya alcu melihofi. aflt,
nrudah-rwdahut akil doyd nrrn$awo seilikit duipadmya
bpadmw dfrt alrat al<m *t;rttrfn* d; tmrgt api

if;,t'.' (Qs. Thaahaa [20]: 9,10)

ral.wl n'q11 NIah: 3(iititTttt@ 6i W irfi J|{t
136 i3V atWS #-fepr*"t teun sampt hqadamu kisah

Musa? Ketiha ia nclihot api,lolu berkatobh ia hepada keluarganya,

"Tinggallah funu (di sin), sutmguhnya aha nelihat apl')

Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, serzrya menghiburnya

dari bqbagai tantangan yang didapatinya 6*i ffiangan kafir Quraisy,

menjelaskan kepada beliau bahwa segala urusannya dan urusan mereka

akan kembati kepada Allab dan Allah akan meninggikan derajatrya

atas mereka serta menghinakan tipudaya mereka. Allah

memerintabkan beliau agar bersabar dan b€rsungguh-sungguh dalam

mengemban risalatr dan menunaikan ibadah kepada-Nya serta selalu

ingat bahwa tantangan yang didapatinya dari para musuhnya (orang-

onurg l€fir Quraisy dan yang lainrya) sama seperti tantangan yang

didapat oleh Musa dari Fit'aun, dari kaumnya, dan dari bani Israil. Juga

berbagai rurcam musibah dan kesusahan yang dialami Musa ketika

masa kecil, kemudian tumbuh dewasa, kemudian menjadi laki-laki yang

sempuma "Almkah telah sampai kepadamq wahai Muharnmad, kisah

Musa bin Immq ketika dia melihd api?"
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Ada yang berpelrdapat bahwa ketika ittr sedang musim dingin,

pada malam hari, Musa t€rsesat, maka ketika melihat cahaya ap1 ia

berkata k€pada keluarganya s€eerti yang dikatakannya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

24106. Musa bin Hanyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin llammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Malih dari

Abu Shaleh, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Setelatr Musa

menyelesaikan masa yang ditetapkan, berangkatlah ia bersama

kehrarganya, tetapi temyata ia tersesat- Ketika itu musim

dingin. Lalu terlihaflah api oleh m€rek4 mereka kira itu api,

padahal ia dari cahaya AllalL berkatalah Musa kepada

keluarganyq "Tetaplah kalian di tempat ini, sesungguhnya aku

melihat api.mlrse

24107. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada lomi dari Ibnu Ishaq, dari Wdtab bin

Munabbih, ia berkata: Setelah Musa selesai dari masa yang

ditetapkao, ia keluar membawa kambingnyar membawa batang

kayu untuk menyalakan api, dan membawa tongkat untuk

mengambil dedarman untuk kambingnya pada siang hari. Jika

tiba sore hari, ia menyalakan api, lalu istirahat padanya

bersama keluarga dan kambingnya Manakala pagr hari, ia

b€rangkat lagi bersama keluarga serta kambingnya, dan

bertelekan pada tongkafirya. Lalu pada malam hari yang Allah

hendak memuliakanny4 mengangkatnya sebagai nabi, dan

mengajakrya berdialog ia tersesat, sehingga ia mengeluarkan

batang kayu untuk menyalakan rPi'* agar dapat beristirahat

pada malam itu sampai pagi dan mengetahui arah jalan.

t35e Asy-Syankani dalam Fah Al Qadir (41172, 173).
1360 Dari Ath-Thabari dpJram At-Tuilh.
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Namun ketika mcufatatrm bdmg ka1ru, ternyata ryl tid*
me,nyala Ia tcns rcbaryrrq hingga sstelah leldU terlihd

cahaya ryr. -Ilhlo bqladort ia @a kclttogo4a
'Tingallah kota. (d sfr), ff-rzuzgzurrl4a aht melilut q|
mudahqmfutrut ah. @ nenfuwa sediht uipaoty
kcpdon atan aht akor rut@ pefiog'uk di temp api

t1u'.nl%l

24108. Yunus m€oc€dtah tcpaa*u, ia bertae S6ran

menceritratrm kcpada kmi dai Ah SaI{ dri Ikimalu ia

bertata lbnu Abbas bcdEe, *I\d€retra tcrsesa, mal(a ketika

melihm ryr" Musa bedrda' 'Mudah-mudahan alar bisa

me'mbawa sedikit dnir)'a k€pada kalim""lffi

Tslvil firmrn AIhh: ,&W. N# $U**--udahon
ahu dapat nenbaw ffi @ryc *@na)

. Musa bertaa Mudab.mudahm aku d@ membawa sedikit

dari api yang aktr tihat msxlrala tcrsehil.

I*rtaz/n oi aa-,. bahasa Arab rtinya api yang berada di ujrmg

batang atatr ruas tmhhm-

Ivlaksud pertmm Musa ufualutfulun afu dowt

membm,a sedidt @oqat@ adalalL mudah-mudahan aku

memperoleh ryi t€rsehil s€hinggU hlia dryd menghangdlcan diri

dengannya Sebagaimoa riulqrut bcrfult itri:

24l}g. Ibnu Humaid meoceritakm kepada kami, ia berkata: Salamah

me,lrceritakan kEpada kmi dili Ibnu lshaq dad wahab bin

Mrmabbib ter-ns fimm 
^r"b *,Q. h! 4! "u,ran -

rudotwt atu @ rcnhwa sedihit dmi@tys

136r Ath-'I'habai dalm, at-Tda, $rBr.rffi lbnu IGtsir dalm ffiir (3/144).
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@rru," ia berkata, 'Maksudnya adalall memperoleh

sedikit 4i agar kalian dapat mengfungatkan diri.nr3cl

Trhdt frman Attah: cai )6 & '4 5 @r*, aht akan

nundrypetufttkdi tempat api itu)

Ayd ini petrnjuk es jalan yang telatr Kami
sesdkan sebelumryaq baik melalui bedta ymg dapat menjadi petunjuk,

atau melalui pengetahuan sendiri yang telah diperjelas.

Perdryd kanri mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli ta&ir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat beriht ini:

24110. AIi bin Daud menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah bin
Shal€h menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
meoceritakan kepada kami d4n Ali, -dari Ibnu Abbas,
rnengen-i firman Allab 6ai )V)i & # J "Ar* aht akan

net@ petmjuk di tempa apr iA" ia berkata, "Maksudnya
adalah bertemu orang yang dapatmenrmjukkan jalan."tsa

24lll. Muhmmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim me,lrceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa

moeritakan kepada lmmi, Al Harits me,lrceritakan kepadakrl
ia berkda: AI Hasan menceritakm kepada lemi, ia berkata:

Wraqa menceritakan kepada l@mi, semuanya dari Ibnu A-bi

Naiftilt, dari Mujahi4 teNilaog firman AllalL ,si )US:F # J
"/ltat aht akan mendryt Wfini* di tempot opi itu," ia
bedrda, "Maksudnya adalah pehnjuk yang menunjuki
jalm-rcs

16 A&.Itabri tbto,l.l- At-ToiHt (t24o}ts As-Sr{di iblm, A&Dwr At Mart&r (5t554),ia menisbatlonnya kepada Ibnu
Itlundzir, dm Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadb (3R60).r5 Irf,niahid dah ta&ir (t893, 394).
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24112. AI Qasim menceritakan k€pada kami, ia bedcata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ riwayat yang

semLli'66

24113. Bisyr menceritakm keda lcmi, ia brkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritalcan

kepada k4rni dari aedah, menge'nai firman Allalq & C'5
6i )$l "At&t afu akm mendapat pefinriuk di tempat api

itu" irbedrd4 "I\daksudnya adalah para penunjuk jalan yang

dEld me,nrmjukinya jalm.- t I oz

24114. Ahmad bin Al Mqdam me,nceritakan kepadakrl ia berkata: Al
Mu'tomir menceritakm kepada lomi, ia berkata: Aku

mendengar bryalfu menceritakan dari Qatadah, dari

t€man)ra, dari hadits Ibnu Abbas, ia 4penyatakan batrwa itu

menpakan bukit, sji ,6i :t U J "Ar* ahu akon

Wwiuk di tempat api itu" Bapakku berkata,

. "Qdadah me,nyatakan bahura ia adalah penrmjuk jal*.::135t

24115. Al Hasan bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada lomi, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengcoai firmm AllalL ci )(i e '4 J "Ar* aht akon

net@ ptug'ukdi tery qi iA" ia berkata, "lvlaksudnya

adalab ada ormg ymg menunjukilo jalan yang 66*r'-rrl36e

24116. Ibnu Humaid menceritakm kePada kilni, ia berkata: Salamah

menceritalon k€pada kmi dai Ibnu IshqL dari Wattab bin

Mrmabbih, te'"tmg firmm Allalr ,ti )Vit & U J "At*

'u lbid.
!357 Al Maumdi i/alm Arl-.&llkot wa Al Uyttn (3895).

'* Ibid
'o Abdurrazzaq dalm ta&it (3/15).

i
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aht akan mendopat ptunjuk di tempt api itu,,, ia berkata"
"Maksudnya adalah informasi petunjuk jalarU di mana kita
sedang tersesat?'I37o

24117. Yunus menceritakan kepada$ ia berkata: Su&an
menceritakan kepada l<ami dari Abu Sa'i4 dari Ikrimalr,,ia
berkata: J9"y_AI9:o lerbi99ra-mggenai fimran AllalL ,#$.i )tli e U6i & U J,#,$ p;; ;*t,a"r,-^,,a"r-" ff
dapat membov,a sedikit dwipodarrya kepadamu atau aht akan
mendapat petunjuk di tempat api itu, " ia berkata, "Maksudnya
adalal:' mereka tersesa! maka Musa berkata, 'Mudah-
mudahan aku bertemu omng yang dapat menunjuki jalan. Atau
aku datang kepada kalian dengan membawa api a,gar kalian
dapat menghangatkan dirir.rl3Tl

ooo

,Vi A';,#:,,96,it:6-i-I@ dr5- {s r} w-rJl'

*i:tlt
nlvlalral<ctikaia danrqke tempu api irrt ia dipo,nggil, 'Hai

Mnsc. Seszngguhnya Alrat inilahTuhannru, mab
ticlngallcmilahl<eh&terompalvrw;sesungguhnyallalnnt

beradf, dileflifuh yorrrg sttci, Tntwa'.'
(Qs. Thaahaa [20]: ll.lZ)

1370 Kami tidak menemukan atsu tnidalam literatur yang kami miliki.
r37r As-suyuthi dalam Ad-Dm At Mantstr (6/4ll) dan Asy-syaukani dalam Fah

Al Qadir (41172).
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Tatrwil firman Allah: U 4t6 6;@ i;" 5- Gr| W\'6
dil* (Maka hetiha ia datang he ternpat api itu it dipanggil, "Hai
Musa Sesunggahnya Ahu inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah

leedua.lerompahmu')

Allah berfirman: Ketika Musa datang ke api tersebut, ia

dipanggrl oleh Tuhannya, "Sesungguhnya Aht adalah Tuhanmu. "

Demikian maknany4 s€perti disebutkan dalam riwayat berikut

ini:

24118. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Wahab bin

Mrmabbih, ia berkata: Musa perg ke arah api tersebut, dan

ternyata api tersebut ada di pohon Aliq. Namun menurut

sebagran Ahli Kitab di pohon Ausajah. Ketika Musa

mendekag api tersebut menjauh darinya dan ketika mendapati

api tersebut menjauh, Musa pun mundur ke belakang, karena

beliau merasa takut darinya. Namun ketika beliau hendak

mundur, api tersebut mendekat kepadanya kemudian beliau

diajak bicara dari arah pohoq dan ketika mendengar suar4

beliau pun merasa serumg. Allah lalu berfirman kepadanya,

"Wahai Musa, tanggalkmtlah terompahmu sesungguhnya

engkau sedang berada di lembah yang suci, Thuwa. " Beliau

pun menanggalkannya dan membuangnya. 1372

Para ulama berselisih pendapat tentang sebab Allah

memerintatrkan Musa menanggalkan terompahnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah memerintatrkan

beliau menanggalkan kedua terompahnya karena keduanya terbuat dari

kulit bangkai keledai, maka Atlah tidak menginginkan beliau

menginjal*an kaki dengan terompah tersebut di lembah yang suci,

r32 Ath-Thab ti dzlam At-Toit:h (t D4o).
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supaya beliau langsung "menyentuh" keberkahan lembah suci tersebut.
Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

24119. Mutrammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurr&man menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abi eilabatr, dari
Kab, batrwa ia melihat mereka melepas sandalnya dalam
shalat lalu berkat4 "Rasulullah SAW melakukan hal itu.,,
Latu drbagakanpadanya firman-euf ,- )A\ ;iy *-* '*A
,s:* qJil\ " Maka tanggalpanlah tredua terompar-mu;
sesungguhnya kamu berada di lembah yong suci, frntwa." la
berkata "Terompah Musa terbuat dari kulit bangkai keledai,
dan Allah hendak mengusapnya dengan kesucian.,'1373

24120. Ibnu Huuraid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada k ry q*i Yaad, dari Ikrimah, mengenai
firman Alatl ,i* o.-';li :tjl\ ey ,+X -$6 ,iloru
tanggallcnnlah keduo terompalunu; sesungguFnya knmu
berada di lembah yang suci, Tlnntta," ia berkata, .,Kedua

terompabnya terbuat dari bangkai lanlit keledai.,,l37a

24121. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadalr, ia berkata, "Kanni mendengar

1373 Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI Uyutt (3Rg6), Malik dalam Mtnaththa
Q/916), Az-Zarqaai dalam Syoh (41348), At-Tirmidzi dalam Sunan (4/224,
1734), ia b€rkat4 "Hadits ni ghuib, yang tidak kami ketahui kecuali dari
hadits Humaid bin Al A'raj, anak Ali A'raj yang haditsnya munks. Adapun
Humaid bin Qais Al A'raj Al Mal&i, merupakan teman Mujahid, orang yang
tsiqah." Diriwayatkan pula oleh Al Mundziri dalam At-Targhib wa ArTarhib
(3t78).

1371 Al Mawardi dalamAn-NukawaAl IJyuel3g6).
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bahwa kedua terompatrnya terbuat dari kulit keledai, maka ia

menanggalkan keduanya, kemudian mendatangi-Nyu."""

24122i; Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtlo:azzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari- Qatadah,

mengenai firman AllalL i) qH\ ;V\ ;(ty-"# *6
"Maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya

lrnmu berada di lembah yang suci, Thttwa," ia berkata,

"Maksudnya adalah, keduanya dari kulit keledai, maka

dikatakan kepadany4'Tanggalkanlatr keduanyat .nt376

24123. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar bin Atha

memberitatrukan kepadaktr dari Ikrimah, dari Abu Suffan" dari

Mu'ammar, dari Jabir Al Ja'fi, dari Ali biry{bi Thalib, tentang

firman Auatn, ,ij q:Ai ))\ .iy-,!^;tX 
-&6 "ro*

tanggalkanlah kedru terompahmu; sesungguhnya karnu

berada di lembah yang suci, Thtwa," ia berkata, "Keduanya

dari kulit keledai, maka dikatakan kepadany4 'Tanggalkanlatt

keduanya'."

Disebutkan bahwa Qatadah juga berkata demikian.l377

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa keduanya terbuat dari

kulit sapi. Akan tetapi Allah menghendaki agar Musa menginjak bumi

langsung dengan kedua telapak kakinya agar memperoleh

keberkalrannya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berilatt ini:

1375 lbid.
1376 Abdunazzaq dalam tafsir (3/15).

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D417) dan Al Qurhubi dalam tafsir (llll73).

t
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24124. Al Qasim mencedtakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, Al Hasan berkata, *Kedua terompatr

Musa terbuat dari kulit sapi, akan tetapi Allah menginginkan

agar Musa memperoleh keberkalran bumi secara langsung

dengan kedua kakinya yang telah disucikan dua kali.

Ibnu Juraij berkata: Dikatakan kepada Mujahid, *Mereka

menganggap kedua terompatrnya terbuat dari kulit keledai atau

bangkai." Ibnu Juraij berkata 'Tidak karena hal itu, melainkan

Dia memerintahkan demikian agar beliau memperoleh

keberkatran bumi secara langsung dengan kedua kakinya."l378

24125. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Bisyr 
-yaitu

Ibnu Ulayyalr- berkata: Alar mendengar Ibnu $'bi Najih

berbicara mengenai firman Allab ,rii$( 'Vi',,;i;r$I &n
,gltt*u"t-tanggalkanlahlceduaterompahmr;rrrrngguiny,
kamu berada di lembahyang suci, Thuwa, " ia berkat4 "Allah

berfirman, 'Senhrhlatr keberkahan lembah dengan kedua

kakimu'.u1379

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

mengatakan batrwa Allah memerintahkan Musa agar melepaskan kedua

terompahnya" supaya beliau langsung memperoleh keberkahan lembah'

dengan kedua kakinya, karena lembah itu adalah lembah yang suci.

A1asan kami memilih pendapat ini adalah karena tidak ada indikasi

pada zhahir ayat bahwa Allah memerintalrkan beliau agar

menanggalkan kedua terompatrrya karena terbuat dari kulit keledai atau

karena keduanya najis. Juga tida\ ada hadits yang bisa dijadikan hujjah.

Dalam firman eutah, Glj ,riAi )W Jiy ,A)i iti6 "trot*
tanggallranlah kedua terompahmu; sesungguhnya lcamu berada di

1378 16ru Al Jauzi dalam Zad Al Masir Of2B).
,rD lbid.
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lembah yang suci, Thu|ea," jugaterdapat dar, yang jelas bahwa A,ah

ffi:rffi#-a 
melepaskan terompatrnva karena arasan yang

24126' Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Khalaf binKhalifah
A*ullah trT"ffi, H* karni dari Humaid, dari'#;:x 

#r$Hjubah wol, pakaian wol, celana wol, dan dua ierompah darifulit keledai yang tidok disembelih.,,r3s0

B,a riwayat tersebut (no. 23g56) meruulg benar, maka kamitidak akan berarih kepada daril yang *r, ** tetapi pada isnad-nyaterdapat kerancuan yang hanrs At"Uri.

'3e AI Hakim dalau-r Musta&a* gilS).rr*.dari Bisvr bin Mus4. aari saialifi ill*n*,. dari Kharaf uio-xnaian, a*i
X,T?f,#*,ff,r"rl-auar[.r ut ar*'ffio, dari rbnu Mas,ud.

f"|,ft #,H-ffi #,,iffij1fi ilf,tTii'llJlfr ,'1".**o,ehkan
Humaid ini bukantah 

T"k dda"i, ilio af a,rai.Al Bukhari berkata ^a* ii_rti*,,frirffi,q.oir.4i Al Kufi adatah orangyang riwavat haditsnva a.-g**i i;k#;rairr). Abdullah uio ari*it" eo-
il$m, 

adalah o*og y-g periwayataa nuli 
"ryu 

aapat ai.;aaikan sebagai

f,tl:#H'T"l?.ifffi ,,ffi-*ffi",a,.x$ffi .fl Lffi 1*trmengeruarkannya. Namun perawi meriwayatkan iaaits-ffi niig (syaha)

W;i#iiffHfltrH
ffiIi'm-:fim o:Jg. p"'ovii"riv.. Mengenai naats Jena*ung
;rru gre* a"o'mffi'#.rT*ffi lffi"f,f 

dha'ir,;- J;;;'i*r ,o,ia
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Para atrli qira'at berselisih pendapatl3sl tentang bacaan [fi Oy.,2.
.rff-l " Se sungguhnya Aht inilah Tulunmu "

Sebagian ahli qira'at Madinatr dan Bashrah membacanya
dengan harakat fatlah serta berkedudukan rafa', dan maknanya
menurut mereka adalah Syt ti tssj.

Sebagian ahli qira'at Kufah membacanya kasrah sebagai

mubtada,dan makranya drUJt Ai $-.

Abu Ja'far berkata: Mellrnrt kami, bacaan yang paling tepat
adalah dengan kasrahpada lafazh O\Vt *kata seruan telatr terhalang
antara ia dengan fungsinya, v^gk;tu L|-i du" Aj akan berfrmgsi
pada kata bl jika terletak sebelum latazh i;-fr,yaitu mengatakan &rrf'$ 6 

'l ot; ri aan tidak berfungsi pada ii yang terletak ,"roduh
lt

Taloyil firman Allah: d) o.i;.li ,V\ &L gesunjsahnya
kamu berada di lembah yang suci, Thw,a)

Maksudnya adalall sesungguhnya engkau sedang berada di
lembatr yang suci dan diberkati, sebagaimana disebutkan dalam riwayat
berikut ini:

24127. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dr4.AIi, 9er-lb* Abbas, mengenai firman Allab ,V\ &L
;* e,JG5i "seswtggulmya kamu berada di lembah yang
suci, Thuwa," ia berkata, "Maksudnya adalah yang

diberkati."l382

r3tr 16nu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan fathah pada huruf hamzah,
sedangkan yang lain membacanya dengan kasrah.
Lihat At-Taisirfi Qira'at As-Sab'(hal. 122).

r3t2 16ou Abi Hatim dalam taftir (7tl4l7) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (31396).
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24128. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku-da4- Ibnu Juraij, tentang firman Allah, ,\)\ ,$L

,;) q{Ai "sesungguhnya lcamu berada di lembah yang

suci, Thttwa," ia berkata "Maksudnya adalah disucikan dan

diberkati sebanyak dua kali.'1383

24129. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia- berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman alau ,i] qi:-f 2gi,liy"srsungguhnya
kamu berafo di lembah yang suci, Thuwa," ia berkata"

"Maksudnya adalah di lembah yang diberkati."l3Ea

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang makna l"tarh ,i*.
Sebagian berpendapat batrwa malcnanya adalah, sesungguhnya

engkau berada di lembah zuci yang engkau lintasi. Sesuai pendapat ini,

maka latazft ;tY Mfr bentuk rnasMq yang bukan dari lafazhnya,

seakan ia berkata ;ir rrtt:*\ bstY of-g.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24130. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AlialL ,ij q:Ai ,\j\ *iL"sesungguhnya kamu berada di

lembah yang suci, Thuwa," ia berkata, "Maksudnya adalah

r3t3 Al Mawardi dalam An-Nulut wa At Uyn Q1396), kami tidak menemukannya
pada Mujahid dalam aftir.

r3s Ka*i tidak menemukan atss inidalam literatur yang kami miliki.
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tanah yang suci, yang dia lewati lembalrnya pada malam
hari.l3t5

Sebagian berpendapat bahwa matnanya addah dua kali.
Mereka berkata "Dia (Musa) dipanggil oleh Tuhannya sebanyak dua
kali." Sesuai pendapat ini, maka latazh ,ij i"g" meqiadi mashdor
yang keluar dari selain lafazhnya, karena menunrt mereka
yaitu, Musa dipanggrl sebanyak dua kali pangglan. Sebagian dari
mereka berdalil dengan syair Adi b:mZ*tidAl Abadi berilart ini:

naa;lT1 *n 6* ,* f f €iru' ,r J:bf

Sebagian lagi berpendapat bahwa lafazh gi* edr,/rilsemakra
dengan e, yaitu dua kali. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berilart ini:

24131. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan
k"ypk?q.q* Qatadalr mengenai firman Allah, ;V\,!iL
d* ,f,iu5i "sestmgguhnya kamu berada di lembah yang
suci, Thuwa," ia berkata, "Kalni diberitahukan bahwa itu
merupakan lembatr yang telatr disucikan sebanyak dua kali,
dan namanya adalah fiiuwa."l387

Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya adalah, Thuwa
telah disucikan sebanyak dua kali. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

24132. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allatt ,\j\ *iL

t3t5 As-Suytrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/560) dan Asy-syaukani dLlam Fath
Al Qadir (3136r).

r3s lbnu Al Jauzi ddam Zad Al Masir (5D74).
,r8, Ibid.
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,i* ,r,i.r5i "sesungguhnya kamu berada di lembah yang

suci, Thuwa," ia berkat4 "Ia telah disucikan sebanyak dua

1111.::1388

Sebagian mereka berpendapat batrwa Thuwa adalah nama

lembatr. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24133. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami d4n Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman A[ah, ,i] q:Ai $\&\"sesungguhnya
kamu berada di lembah yang suci, Thuwa," ia berkata, "Itu
merupakan narna lembah.'l3Ee

24t34. Mtrharunad bin Amr menceritakan kepadaha ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
N"j4u dari Mujahid, tentang firman Allall ,1i$i ,\)\ &L
,i) "sesungguhnya kamu berada di tembah yang suci,

Thtrwa," ia berkata" "Ifu merupakan nama lembah.'1390

24135. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman euau ,i* qAi ;A\,li|serurgguhnya
kanru berada di lembah yong suci, Thuwa," ia berkata,

r38t Ibnu Hajar dalam Fath At Boi $ta2$ dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Wn(3t3e6).

r3te lbnu Abi Hatim dalam tnfsir (7D417).
r3r Muiahid dalamtaftir QnzT.
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"kmbah itu namanya Thuw4 tempat Musa dan Allah
berdialog." Lembah itu letaknya di depan Ttrursira.'l3el

Sebagian berpendapat bahwa itu merupakan perintah dari Allah
kepada Musa agar menginjal&an kakinya di lembatr. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24136. Muhammad bin Manshur Ath-Thusi menceritakan kepada

karli, ia berkata: Shaleh bin Ishaq menceritakan kepada kami

dari Ja'far bin Barqan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Altah, r;ri ;ii5i r}\&\"5esungguhnya
lramu berada di lembah yang suci, Thtnva," ia berkata,

"Maksudnya adalall injaklah lembatr ini.r: l3ez

24137. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan

kepada katni dari Yazi{ dari Itcrimalu mengenai firman Allah,

itL i:#t r\)V;E\"sesungguhrrya kamu berada di lembah

yang suci, Tlntwa," ia berkat4 "Maksudnya adalalL injaklah

lembah ioi.::13e3

24138. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semtranya dari Ibnu Abi
N?:lt daf Sg:ia bin Jubair, mengenai firnan Allal\ ,\)V &L
,i) qi35 "sesunggulmya kamu berada di lembah yang

suci, Thuta," ia berkata, "Makzudnya adalab injaklah bumi

r3er Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uyun Q1397).
r3e2 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D74).

"n lbid
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ini dengan kaki telanjang, sebagaimana engkau masuk Ka'bah

dengan kaki telanjang. Itu karena keberkahan lembatr ini.:rl3ea

24139. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid tentang firman Allah,

,i) o-:Ai ,D\3;\"serungguhrya kamu berada di lembah

yang suci, Thuwa," ia berkata, "Maksudnya adalah, injaklah

bumi ini dengan kaki telanjang."l3e5

Para atrli qira'at berselisih pendapat tentang qiro'at ayaLr3es

,;)
Sebagian ahli qiro'at Madinah mernbacanya dengan dhammah

pada hunrf thatanpatanvin, seakan-akan menjadikannya sebagai nama

bumi yang menjadi tempat lerrbah tersebut, seperti ucapan penyair

berikut ini:

rru.1fill f,;,t'1...i:r3l t:\3 s &,tH
Mereka tidak menyerupal<n c;;, karena meqiadikannya sebagai

narna negeri, bukan nama lemball dan jika menjadikannya sebagai

nama lembah tentu akan diserupakan seperti qira'at pa{a ahli qira'at

dalam aya! $< 'pi # :F.'H";K {46i\ I'y';il ii-i
@ 6-t_.;C &? & 6, --y;')i'?$; .46: " Dan (ingattah)

pepercmgan Hunbin, yartu di wabu kamu meniadi congkak karena

banyafurya jumlahmu, naka jumlah yang banyak itu tidok memberi

SwahThaahat

r3q Mujahid dalam taftir (11394).
,rrt lbid
"s Ibnu Amir dan orang-orang Kufah membacanya dengan tamvin dan kasrahpada

huruf rfta, sedangkan yang lain membacanya dengan fathah pada huruf rfra

tanpatamttin.
Lih^r AbTais ir fi Al Qir a' at As-Sab' (hal 122).

"' Bait ini tidak kami ketahui pelantunnya-

Disebutkan pada Al Qurthubi dalam tafsir (8/100) dan Asy-Syaukani dalam
Fath Al Qadir QB $.
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manfaat lrepadamu sedikit pa dan bumi yong luas itu telah terasa

sempit olehmu, kcmudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-
berai. " (Qs. At-Taubatr [9]: 25)

Juga seperti ucapan penyair berikut ini:

r3es1's itr F,";*zf, ...)-);/Ar?F rui

Mereka juga tidak menyerupakannya dengan it7 1tifrr^1, yaitu
nama gunung, karena menjadikannya sebagai nama negeri. Demikian
juga kata o.16 ro"rr,r*t orang yang menjadikannya sebagai nama bumi.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya dengan dhammah
pada hnruf tha dan tarnyin. Merka lalu berselisih pendapat tentang

maknanya" seperti yang telah aku sebutkan dari perselisihan pendapat

para ahli tafsir tadi.

Pendapat yang mengatakan bahwa latazh {3t menpakan
bentuk mashdar dari kata keaa U-f, tidak perlu men- tanwin-kanrrya,

sedangkan yang menjadikannya sebagai rulma lembatr hendaknya men-

tanwin-kanrry4 karena ia adalah nama mudzakkar, btrkan muonnats,

yang lam f il-nya adalah hmrf ya, sehingga menjadikannya bertambah

ringan dan menyerupakannya seperti finnan Allah,il3 ii-3 "Oon
(ingatlah) peperangan Hunain" si?adalah nama sebuatr lemball dan

rr)l1l adalah mufuakJror.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku adalah

yang membacanya dengan dlammah pada huruf tha dantanwin, karena
jika ia ruIma sebuatr lembatr, tentu dibaca tarwin, sesuai alasan orang

yang berpendapat demikian. lita mashdw atau penjelas, hukumnya
juga demikian. Menurutkq ia adalah nama lembatr, maka

kedudukannya adalah sufun karena kembali kepada lafazhcrrl?|.

ooo
r3e8 Bait ini dilantunkan oleh Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'ut (lt42g,Ul75).

l

l

i

I

J



-l

SwahThaalrra

a-356 Gt Jy;iS {i'i 6dl@ e;17 g, &;! (t3

Gr-;$r!Air)5
uDan Aku tclah rnemilihl<nmu, mal<o ilengorl<ar.lah apa

ycrng al<f,r. diwalryul<m (kepadmw). Sesznguhnyo Alu ini
ddaldh Nlah, ddak ado hilwrl (yarrshak) selain Aku, makn

serrtalilah Aku fur dirilloaiah shala unatk mengingat
Aku..' (Qs. Thaahaa [20]: 13.14)

Para ahli qira'at berselisih pendapatl3e tentang bacaan ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya dengan tasydidpda

huruf nun dan fathah pada htruf alif pada U"t" 6i kembali pada

firman-Ny4 6,5- G2j "to diponggil, 'Hai Mtual" Seakan-akan

makna perkataan ini menunrt mereka adatah &tLt" 6 d ai 6- ,gi
'ltfpt.

Mayoritas ahli qira'dlvladinah dan Bastrah" serta sebagian ahli

qira'atKufah, membacanya dengan mm rngan,6! sebagai kbabar dari

Allah tentang DzarNya" batrwa Dia memilihnya.

Pendapat yang benar mentrtrtku adalah yang mengatakan

bahwa kedua bacaan tersebut telah dibaca oleh para ahli tafsir dengan

kesepakatan maknanya. Oleh karcna itu, bacaan manaprm yang dibaca

oleh seseorang, dianggap benar. Jadi, Penaloryilan ayat ini adalah, ia

t3e Hamrah membaca 'ltfpt &1,dengan tasydidpadahuruf nun, 4 a* membaca
'ltfpt dengn fathah pada huruf rurz.
Ulama lainnya membacanya denganfahah, dan setelahnya terdapat bl:r:'fi alif
pada posisi humf ra yatgbr-dhammahpadabaaan yang lain.
Ahli qira'ot yang lain membacanya dengan taWrfif pada huruf nun dan

dhammah pada hunrf ra tanpa aly'
Lihat At-Taisir fi Al Qno'd As-Sab'(hal. 122) dM Al Wafi rt Syorh Asy
Sydhibual, (hd.26l).
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dipanggil, batrwa Kami telah memilihmu untuk mengemban risalah
Kami kepada orang-oftmg yang Kami utus engkau kepadany4 maka
dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari watryu Kami,
patmmilah ia dan kerjakanlah. sesrmggulurya Aku adalah Allah. Alu
adalah rutran yang patut disembatq tidak ada tuhan selain Akq maka
janganlah engkau menyembah selain-Ku, karena tidak ada tuhan yang
berhak disembah kecuali Aliu. Jadi, sembatrlah AIar dengan penuh
keil*rlasaq dan dirikanlah shalat turtuk mengingat-Ku

Para ahti tafsir berselisih pendapat tentang penakwilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa malmanya yaitu, dirikanlatr shalat
untuk-Ku, karena jika engkau maka engkau akan
teringat dengan-Ku. Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an

berikutini:

24140. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakra ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karrri, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrumya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Gl-L"$i;5
"Dan dirilcanlah slulat untuk mengingat Alet," ia berkat4
"Maknanya adalah, jika seorang hamba shala! maka ia akan

ingat dengan Tuhannya." l4m

24141. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kanri, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah,
-6P)L ,!3i ,3)j "Dan dirikanlah slulat untuk mengingat

Aht," ia berkata, "Maknanya adalah, manakala hamba

mengin gat Tuhannya.' lao I

ff t tu;ania dahm tafsir (1t394)dan Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7?4tg).rer Kami tidak menemukan atso intdalam lircranr yang kami miliki.

-€l
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Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maknanya yaitu, dan

dirikanlah shalat ketika engkau mengingatnya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24142. Muharnmad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mughilah, dari Ibrahim,

tentang firman Allah, ej:A ',9i j)i "Dan dirikanlah

shalat untuk mengingat Aht,'ia berkata "Maknanya adalah,

ia mendirikannya ketika me,ngingatnya."la02

24143. Ahmad bin Abdunatrman bin Wahab menceritakan kepadaku,

ia berkata: Parnanku AMullah bin Wahab menceritakan

kepadaku, ia berkata: Yrmus dan Malik bin Syitnb

menceritakan kepadakrl ia berkata: Said bin Musayyab

memberitahukan kepadaku dari 4!". Hltlr,+, bahwa

Rasulullah SAW pemah bersaMa, ,Wf5 til O'r;U ey"e 'f ci
(-q-$ ,,!3i 

Je>b, [6 "Boangsiapa lupa shalat, maka

" t endaHah ia mengeriakonnya ketiko mengingotnya. Allah

berfirman, 'Dan dirikonlah slulat untukmengingat Aht'."

Az-Ztfrimembacanya q?:{ ',itAi ,i6 Mengikuti bentuk

lafazh,rl;.'oo'

Penakwilan yang tepat mentrrut kami adalah yang mengatakan

bahwa maknanf yaitu, dirikanlah shalat agar engkau mengingat-Ku.

Itulah makna yang paling ztmhil. Jika maknanya adalah, ketikaengkau

mengingat-Nya niscaya redaksi ayatrya adalah W ilj,>fu ;!:.
Pada fimran-Nya ?rL$ terdapat indikasi larat atas

kebenaran pendapat Mujahid dalam penakwilan ini.

t* lbnu11azm dalam Al Mtrtaila(3117).

'* Muslim dalam pembahasan mengenai d masaiid dan ma*,adhi' asbshalat
(309) dan Abu Daud dalam pembahasan mengenai shalat (435).

x
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Jika qira'at Az-Ztfrri adalah qira'at yang masyhur dikalangan
ahli qira'ar, niscaya benarlah penakililan oftmg yang mengatakan
bahwa adalalL dirikanlah shalat ketika engkau
mengingatnya, karena Az-Z'thi membacanya dengan huruf alifbrJr,an
dengan mudluf,, menjadi, t^ti!. il,Ut ;t karena huruf ha dan alif
dihapus, dan keduanya dimaddkan da6; perkataan ini agar sejalan
antara ia dengan seluruh pangkal aya! yang ia dengan huruf alif dan

fatluh.

Jika ada orang yang berkata tentang qira'at Az-Zlfin seperti
yang kami sebutkan ini, bahwa Az-Znbibermaksud dengan bacaannya

ini agar sejalan antara ia dengan pangkal seluruh ayat sebelum dan

sesudatrnya, dan menyatakan bahwa ini sama dengan perkataan penyair
berilcut ini:

rtu'gfut q:7-:01 Jt,...rtst ; U,*f 6 U:*l

Maksudnyaadalah jf ,ly
Juga seperti perkataan yang biasa diucapkan oleh orang Arab, ri

Uf U 6 yang maksudnya ,;tS- i)r,- maka ini lain permasalatran.

ooo

,r @ 6:3, q,f k gA,;j.A:fi \;'-;ai t y

@ ".','";; etS e';i-J ;. W Ai'iA
"Sesr,rnggzlmyaHdriKiamat itu al<f,rr datug Alil

nrrrahasial<m, (waktwrya) agu rupaya tinp.tinp iliri itu
dibalas ilmgan apa yang ia usahal<mt.lvftal<n sel<ali.lcali

'* bait ini milik Hathi'ah, seperti disebutkan dzlam diwan, di Mausu'ah
Elelcroniyah, Abu Zhabi.
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ianganlahl<ffiw dipaltngl<nrr dmlpadtwya olch ordttg yolng

finakberirnanl<epadarya dfri oleh vrang yclrlg mengiluti
hawanafstnryaryarrgnenyebabl<anl<fr nwiadibhusa."

(Qs. Thaahaa [20]: 15.t6)

Tatwil firman Atlah: ,;-l\ :fi -.2;; "ilAi I't
(Sesungguhnya Hari Kiarnot itu ahan datang Ahu merahosiahan

[wahwyaJ)

Allah berfirman: Sesungguhnya Hari Kiamat, saat Allah

merrbangkitkan seluruh makhluk dari lubtrmya menuju Padang

Matrsyar, pasti datang.

- Qira'at selurutr ahliqira'at di selunrhpenjurunegeri

Q;1, dengan dhammah pada huruf alif pda lafazl
makranyq Aku merahasiakan waktunya unttrk Diri-Ku

diketahui oleh siapa prur.

lrraryh!fi
(r3ii yang

agar tidak

'Delnikianlah penafsiran mayoritas ulanra Mereka yang

berpendapat demikian menyebu&an riwayat-riwayat berihrt ini:

2414. Ali bin Daud menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdultah bin

Shaleh menceritakan kepada lorni, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepada lelni d-i 4i, 9-i Ibnu Abbas,

mengenai firman Allab ,;-A 
"(l 

''^2;; 'il4li Ly

"sesutgguhrqta Hoi Kionat itu okon fuang Aht

merahasiakan (waktmya)," ia bertat4 'Maksudnya adalah,

tidak akan AInr perlihatkan ia kepada siapa pun selain

{6o.r1,o5

24145. Muhammad bin Sa'd me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadakrr ia berkata: Pamanku

''t Ibnu Abi Hatim dalam taftir (72alt).



Tdfsir Ath:fhabui

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklcu menceritakan

kepadaku dgr blpukoyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AtlatL $;1"glr4;'iAi 3\ "srt*rggrrt*yo Hari Kiamat

itu akan datong Aht nurahasiaknt (waburryo)," ia berkat4

"Ia tidak datang k€pada kalian kecuali dengan tiba-tiba"lffi

24146. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lotrli, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada l€tni, ia berkata: Su&an

menceritakan kep4akqqi dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang

firman Allalr (1fr:A'4; tai ";.i, "Sesmgsybrya Hqt
Kiamat itu akon datang Aht meralwsiakan (wabunya)," ia
berkata, "Makzudnya adalah dari Diri-Ku.'1407

24147. Mutrarrmad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kqada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l@mi, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan k€pada l@mi, s€muan-ya-dari Ibnu Abi
Najrt! dari Mujahi4 terilang firman Allalt 

"gl'-l;j); 
"ftai :ry

lALl "sesungguhnln Hoi Komat itu akan datang Aht
merahasiakan (wahwln)," ia berkata, "Maksudnya adalah

dari Diri-Ku.'l{t

24148. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

keeadalo dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ riwayat yang

samal4o9

24149. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan ke,pada kami dad Atha bin Sa'ib, dari Said bin

'ffi Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun (31397).r0 Muiahid dalam tafsir (l/395).
tM lbid
tM lbtd.
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Jubail, da;i-Ibnu Abbas, firman Allah, ";tAi iy
l#l igl 'iJ;I. "sesmgguhryn Hwi Kiamat itu akan datang

Afu merahasiakon (wabtmya)," ia berkat4 "Maksudnya
adalah dari Diri-Ku." lalo

24150. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada klpi..fu Manshur. dari Mujatrid.

tentang finnan AllalL h+l :fi 'a; 16( Ly

"Sesungguhnya Hoi Kionat itu akan datang Aht
merahasiakan (wahwln)," ia berkata, "Maksudnya adalah,

Aku sembunyikan ia dari Diri-Krr.'tlt t

24151. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepadakq ia berkata:

Muhammad bin LJbaid At-Tanafi$i menceritakan kepada

kami, ia berkata: Isma'il bin Abu Kbalid menceritakan kepada

kami.dari Abu Shaleb tentang firman Allah, 
t4; 

";t<ti "ty

,;nA :A "sesunggttlnln iri Ktamot itu akan datang Aht
merahasiakon (walawln)," ia berkata, "Maksudnya adalah,

-- Dia menyembrmyikannya dai Diri-Nyaulal2

24152. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepa4e kqpi dari QatadalL mengenai firman Allah, 'l;tAi 
Sy

W;\ 
"gl 

LiyT "sennggutryn Hui Kiamat rtu akon datang

Aht merahasiako, lwafury)," ia berkata, '?ada sebagian

qira'at berbunyi 4 i (i&f '6m demi Allalu sesungguhnya

Allah telah merahasiakannya dari para malaikat yang dekat

dengan-Ny4 dan dari para nabi yang diutusr.:rl4l3

r4r0 Ibnu Abi Hatim dalam taBir QD4LB}rfrr As-suyuthi dalam Ad-Drrr At M@*u (5/563), ia menisbatkannya kepada Abd
bin Humaid.

r{r2 Al Qurthubi dalam tarsir (ll/lS5) dm Al Baghawi dalam tafsir (3D14).
t1t, Ibid
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24153. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar

memberitahukan kepada kami dari Qatadah, iaberkatq "Pada

sebagian qira'atberbunyi 4 qplitglitr z;Ut';r, .-rtrt

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa lafazh $l( adalah

denganfatlwh pada huruf aW yangberarti menampakkannya. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24154. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Satnl menceritakan kepada kami, ia berkata

"Ada seorang laki-laki bertanya kepadaku di masjid tentang

bait syair berikut ini:

ursl.L; gry. #.L. G*;t:p ; i-t:r+s
Lalu ;' ;**' 

"'*r^ 
ori&,i maknanya adalatr

menampakkan'. Waraqa bin Iyas berkata kemudian berkata kepadalor,

dan ia berada di belal<anglal, 'Sa'id bin Jubair membacakannya

kepadaku deryat fattwhpada huruf olif . "'0"

Diwayatkan dari Sa'id bin Jubair riwayat yang sama dengan

pendapat yang lain, yang mengatakan bahwa malaranya adalah, Aku

ratrasiakan ia dari Diri-Ku. Sebagaimana riwayat berikut ini:

24155. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Athq dari Sa'id bin Jubair dan

Manslur,-$ari Mujahi4 tentang firman Allah, '4; ";tai iy

Q;\ 3gl "sesunggulmya Hari Kiamat itu akan datang Aht

rara Abdurrazzaq dalam taftir (3116).
rar5 As-Suyuthi dalam Ad-Dm Al Mantsrr 51563) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

(3/145). Bait ini milik Kab bin Zuhair.
tar5 16ou Katsir dalam tafsir (3/la5).

I



&trtThaalru,a

merahasiakan (wahmya)," keduanya berkata "Maksudnya

adalah, dari Diri-Ku.' lalT

24156. Ubaid bin Isma'il Al Hibari menceritakan kepadakta ia

berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Atha bin

Sa'ib, dali Sp'id bin Jubair, mengenai firman Allah, ";tAi iry

ti+F:gt't))7 "sesunggulmya Hmi Kiamat itu akan datang

Aht merahasiakan (waWtmya)," ia berkat4 "Maksudnya

adalalL dari Diri-Ku."lal8

Abu Jafar berkata: Pendapat yang paling tepat dalam

penalouilan ayat ini adalah yang mengatakan batrwa maknanya yaitu,

Aku rahasiakan ia dari Diri-Ku. Demikianlah para attli tafsir

menalorilkannya.

Qira'at yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, yaitu dengan

fatlah pada hunrf alif, ndak dibenarkan, karena menyalahi qira'at

selunrh umat.

Jika ada yang mempertanyakan, "Kenapa engkau takwilkan

malaranya menjadi, Aku rahasiakan ia dari Diri-Ku, fu,b** menjadi,

Aku tampakkan iq padahal dalarn batrasa Arab lafazh rtilll memiliki

dua makn4 yaitu menampakkan dan menyembunyikan, dan makna

'menampakkan' dalam ayat ini lebih mendekati kebenararl karena

makna 'menyembunyikan dari Diri-Nya' hampir mustahil bagi

pendengar, dan mustatril seseorang merahasiakan sesuafir dari dirinya

sementara ia mengetatruinya. Bukankah Allah Ta'ala adalah Dzatyang

tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya?

Jawab, "Masalahnyq tidak seperti yang Anda dogq bahwa kami

menakwilkan tatazh f;ii aengan dtumnah pada huruf alif yang

bemrakna Aku rahasiakan ia dari Diri-Ku, karena Lafazh rtillt dalam

,.r, Ibid.
rart 16nu Abi Hatim dalamtaGir (7D418).
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perkataan Arab dikenal bermalcna menutupi, seperti perkataan 'r*bl'Ji
'"u3Jr 

yang artiny4 Aku telah menutupinya."

Mereka yang menakwilkannya de,ngan makna menampakkan,

berdalil dengan syair Imru'ul Qais bin Abis Al Kindi.

24157. Mu'ammar bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Al Khaththab melantunkan syair ke,padaku

mengenai keluarganya yang berada di negerinya,

uo|fr v *r-lr tk';tts...^,aii V 
"rfur 

tiUof
Dengan dhammah pada hunrf nun pada latazh f V*rS
artinya, Kami tidak menampakkannya. Inilah yang dijadikan

mereka sebagai dalil atas pendapatnya. Sementara itu, aku

yakin dengan kebenaran syair Al Farra berikut ini:

.,lij Y J,'^st tri:S o$

Dengan huruf nun berharabt fattah pada lafaztr ,,ii J, d*
inilah yang lebih tepaq karena lebih dikenal dalanr perkataan

Arab.

Jika demikian, maka qira'at dengan fatlnh pada htn:f, alif
tidak dibenarkaru seperti yang kami jelaskan, maka benarlah

pendapat yang lain yang mengatakan batrwa maknanya: Aku
rahasiakan ia dari Diri-Ku.

Alasan kebenaran pendapat ini yaitu, Allah mengajak dialog

orang Arab dengan batrasa yang mereka pahami dan mereka

gunakan di antara mereka, dan tatkala dikenal dalarn perkataan

mereka bahwa jika ada seseorang yang hendak

memberitahukan sesuatu yang sangat dirahasiakannya akan

rare Bait ini milik Imru'ul Qais dari qasidah yang berisi ancaman terhadap bani
Asad yang membunuh bapaknya. Lihat diwannya (hal. 85).

-ml
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brytP f.5 ^, 
,s1t:'1, :\.q ,f ,fitrr r'f '\Flf'of'-tf i

'^*rl # ''* 
^,5 Lii aaka sendiri harnpir melupakan

perkara i"i t*"oj sangat ratrasia bagiku, dan sekiranya aku

dapat menyembunyikannya dari diriku maka aku akan

menyetnbunyikan", maka Allah mengajak bicara mereka

sesuai dengan bahasa yang biasa mereka gunakan dalam

pembicaraan mereka. Terdapat sejumlah pendapat dalam hal

itu setain perkataan kami ini, namun kami memilih pendapat

ini karena sesuai dengan perkataan para ulama dari para

salrabat dan tabi'itt yang tidak layak bagr kami unttrk

menyelisihi pendapat mereka pada sesuatu yang telatr

disepakati oleh mereka.

Adapun yang berpendapat lain dari pendapat kami, yang tidak

bersandarkan pada pendapat para sahabat dan tabi'in, telah berselisih

pendapat di antara mereka tentang malananya. .Sebagran berpendapat

bafrwa kemungkinan maknanya adalalL qryl'rJ$.Mereka berkata, "[ni

dikenal dalam bahasa. Diceritakan bahwa orang Arab biasa berkata

'dJ, Jlt /4, .#6&t |:Stli.- Mereka mengatakan bahwa maknanya

adatah edtt I JJr ).

Juga biasa diucapkan: d.f t;J 'tri{, marcuanya adalatr iil ';
,).r

Mereka berdatil dengan bait syair berikut ini:

t42o ;ii t1 t:*)t * i tG -) ...i;rl ?'&)'-:-€'r'otk
Maksud tafazh bSri adatah estrl.Maknanya adalatr tl}ilf liJf

c lt

# W ,tJJ ,y ,{iA. Redaksi yang mirip de,ngan ini adalah perkataan

Z,aid N Khail berikut ini:

rtr Tidak kami ketahui pemilik bait sfir ini. Disehilkan oleh Al Qurthubi dalam

taBir (91236).

I
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ATJ.Sii-'^i;,\rl; Ll 6 )c:a'J\e,...iL>'-,

seakan-akan dikatakan: u; '#' 6t' Jika tidak' maka

maknanya lemah. Dzu Rimatr juga pernah benrcap,

An'r';;;'; a 6r4t';*,3 ...'t*- S'rhSt isll;l * $t
(-J'

Dikatakan: Maknanya bulonlah P'rii. iF": /- ri6. C;|-k-i
melainkan i; t atauTitii.Jikatidalq maka makiranya lemah.

Demikian jugaperkataan AbuNajm berikut ini,

vztla$tjilto\r Y;k i ...ttr"nfiu1'td ot1

Dikatakan: Mataranya udut+ lrAtr 'g*t.ri. f*a tidah maka ia

bukan pujian, jika menghendaki ',16 namun tidak ingin melaktrkan.

Sebagian mereka berkat4 "Justru maknanya adalatl

i,&1:'

Dikatakan, ..Informasinya berakhir pada firman-Ny q i'kl karena

maknanya adalah q.'€:rb,t 3ff. femrdian memulai perkataan baru, dan

berfirman, #\f ,F a:ii@l 4t
Hal ini seperti perkataan Ibnu Dhabi berikut ini

*'ntr6 #tc" **; Stb-€j'J;i'{t|'z;
Di sini disebu&an lafazh blt dan maknanya adatah S;i1 ct.rS.

ro" Tidak karni ketahui pemilik bait syair ini. Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam

tafsir (11/184), Asy-Syaukani dilam Fath Al Qadir (3/389), dan Al-Alusi dalarn

tafsir (16/173).
vn YhlDiwan Dzu Rimah Oal. ll0).
raa Bait syair ini milik Abu Najm. Lihat diwannya (hal' 40)' 

-to, Ibnu irt*rU* dalam Al-iisan (4t357),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(Ulll,serta Al-Alusi dalam tafsir (1717), dan tidak kami temukan dalan diwan.

,r4i't;ttt'tty
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Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa

adalah, aku menampakkannya

Mereka berkata, "I-afazh')t?.ltt ir8yr
omng Arab bermakna ],ilr)t.-

makna latazh C

telatr dipatrami oleh

Sebagian mereka mendasarkan ini dengan syair Al
Farazdaqberikut ini:

t42sr ;;t'bt{ Lslt U rti4t 7l ...& ;? utLit,si:, fu
Maksud lafazh 7l-aaahn menarrpakkan. Bisa juga makna

q!"* Auah, t;'\E { '& u\,#. G;-4r:iii tv a't;tAi tfi13

@ "... don mereko menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah

menyalrsilran adzab itu. Dan telah diberi lccputwan di antara mereka

dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya." (Qs. Yuunus [0]: 5a)

adalall dan menampakkannya Itu karena mereka berkata '1't ?j W-
@'*.fiA'"KC; *94'# "...'Kiranya kami dikcmbalikan (tre dunia)

dan -tidak mendustalan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-

orang yang beriman'. (Tentulah kmnu melihat suatu peristiwa yang
menghuukan). " (Qs. Al An'aam 16l: 27)

Semua pendapat yang kami sebutkan ini boleh saja jika
pendapat yang mengatakan bahwa malaranya adalah ,;t'U t€}ll 36{

maksudnya adalah 
"* q, ,# n q;fl Narnun ,"*,, p"rrauput y*g

kami sebutkan tadi menakwilkannya dengan makna yang tidak dikenal

dalam pembicaraan omng Arab, padahl tidak dibenarkan menakwilkan

firman Allah dengan makna yang tidak dikenal, apalagl menyalahi

penalcrrilan para ulama yang diakui kebenarannya

"6 Bait milik Jarir. Llfrrert diwor dalam Al lr[ausuah As-Syitiyah Al Ele]troniyab,
Majma' Ats-Tsaqafi, Abu Aabi.
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Tatrnil frman Altah: $,3q# lf {A(Asar supaya tiap-
tiap diri ilu dibalas dengan qayang ia usahakan)

Allah berfirman: Sesrmgguhnya Kiamat pasti datang, agar setiap
jiwa merrperoleh balasannya Tuhannya telatr mengujinya dengan

ibadah di dunia, apa yang dikerjakannya dari kebajikan dan keburukan,

serta ketaatan dan kemaksiatan

ralrwil liman Allah: U; €tJ q,'briJ ; # 6i'i5);,
€'ft (Maka sekali-kali janganlah-ko u dipalingkan daripadanya

oleh orang yong tidah beriman kepodanya dan oleh orang yang
mengikuti hawa nafswtyo, yang menyebabkan kamu fadi binosa)

Allah berfirman: Oleh karena itq jangantatr orang yang tidak
beriman dan mengihrti hawa nafsunya memalingkanmu, wahai Musq
dari mempersiapkan diri menghadapi Kiamat.

Sebagian mereka mengatakan bahwa dhamir huruf ha dan alif
pada firman-Nya tp aAa.U kiasan dari penyebutan iman.

Dikatakan: Kenapa menggrrnakan lafazh tp paaana itu hanya

kiasan dari lafazh gli.i)l yang dalam firman-Nya yang lain disebutkarq

@ #p3fr141'u6fr,','t$r:t6;"|,-li1 i +6#tWi5$ "
Orang-orang yang mengerjakan kejalatan, kemudian bertobat sesudah

itu don beriman; sesungguhnya Tulan kamu, sesudoh tobat yang

disertai dengan iman itu adolah Mala Pengampun lagt Maha

Penyayang. " (Qs. Al A'raaf [7] : I 53)

ooo

64it4r4*.Y3
' Apal<ah itu yang ili tmtgur l<ananrru4 lwi tvluso,? "

(Qs. Thaahaa t20lz 17)
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Allah berfirman: Apakatr yang ada di tangan kananmu itu wahai
Musa?

Huruf ba pada firman-Nya ,ar{rmerupakan peny,ambung

Lata/, 4)h, dan orang Arab menyamffi l-tazh :f; 'rrrt seperti
menyambung latazh g.iJt, sebagaimana perkataan Yaz.d bin Mufarra
berikut ini:

uz6bJL'd; tilr,*i ...rct eli; rr1.l 6 W.. , .

Ia seakan-akan berkata *'# {rt.
Mungkin ada orang yang berkata "Kenapa Allah bertanya

kepada Musa tentang sesuatu yang ada di tangannya? Bukankah Atlah
telah mengetahui batrwa itu adalah tongkat?''

Jawab, "Sesungguhnya itu tidak seeerti yang Anda sangka,
melainkan Allah berfimran demikian karena bermaksud merubalrnya
meqiadi ular yang hidup, padatral ia sebatang kayq maka Dia menarik
perhatian Musq dan Musa memastikan bahwa ia adalah kayu yang
digunakan untuk bertelekan dan mengambil dedaunan untuk
kambingnya. Allah hendak memberitahukan tentang
kekuasaan-Nya atas segala sesuatu yang dikehendaki-Nya serta
keagungan kekuasaan-Nya. Dia juga hendak merubah tongkat tersebut
menjadi seekor ular yang hidup untuk menjadi salatr satu mukjizatrya
dalam menghadapi Fir'aun dan kaumnya.

o00

Wd;,* e U ;tfrt WW;i a5" d 36,

{Ai.tv
"% Az-Zaiai dalam Ma'oi ll eu'n (4t636).
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"Bqlratalvlusa,'Iniailalohtrrld}frku,akube*elel<mt
Padmya, ilffiJ aku pulcul (dwrr) dengovrya urfitk

l,en$indku, dm bot$fuu fu lrrgi hepuhnn ymg lain
padutya'." (Qs. Thaahaa [20]: 18)

Allah berfirman me,nceritakan tentang Musa: Musa menjawab

pertanyaan Tutranny4 "Ini adalah tongkatkq yang aku bertelekan

padanya dan aku gunakan untuk mengambil dedaunan dari pohon yang

kering untuk dimakan oleh kanrbingku."

Latazir-gii berasal dari perkataan ;ar bi ',* y*rg artinya,

fulan memtrkul dedaunan pohon hingga berguguran. Seperti ucapan

seorang penyair berila$ ini,

14ts:lrrtrr fG q...€&f ;aU,:u'pt
"Aht memuhul dedmnot polan Arak dm Basyam dengan tongkatht

unn* menj adi makoun hanbinght " ra27

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24158. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ab&rraraq memberitatnrkan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitalnrkan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman Allah, ,# e e :Ai "Dan aht wful
(daun) denganrrya untuk kambinght," ia berkata, "Maksudnya

adalah, Aku memukul dedaunan dengannya.la28

24159. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

1427 Bait ini tidak kami ketatrui pemiliknya. Lihat dalam Lisan Al Arab (l l/187).

'428 AMurrazzaq dalam tafsir (3116).
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kepada l€mi dari Qatadab firman AllaJr q. :rfrj
,* & "Dan aht Wful (daun) dengannya untuk
lrarnbinght, " ia berk,a4 "Maksudnya adatah memul<trl. " 

l42e

24160. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatada[ firman Allah, q. ,Ht;
,# e "Dan alat wful (daun) dengannya untuk
kambinght," ia berkata, "Maksudnya adalalL Nabi Musa
memtrkul dedaunan pohon untuk kambingnya.' la30

24161. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada karni dari As-Suddi, mengenai firman

Allah, ,t ,F +, :rfV "Dan aht 1ruhi (daun) dengannya

untuk kambinght," ia berkata" "I{aksudnya adalah, Aku
memtrlul dedaunan pohon untuk makanan

kambingto, maka daundaun pun berguguran."la3 I

24162: Yr:nus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karri, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, ,* ,& V, :f;V "Dan aht putut
(daun) dengannya untuk kambinght," ia berkata, "Maksudnya

adalalL Musa bertelekan padanya (tongkat)ketika berjalan

bersaura kambingnya, dan memukulkannya ke datran pohon

hirrgga daunnya berguguran (untuk makanan

kambingnya)."1432

uD lbid.
r{30 As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Motsu (5t5@), ia menisbatkannya kepada

AMurrazzaq dan Abd bin Humaid.
r'31 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5t5(/i).
rrr2 lbid
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24163. Ibnu Humaid menceritakan kepada kmi, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami dari Ikimalt mengenai firman

AllalL ,# e e ;f\'Dot aht pthi (daun) densannya

untuk kunbingha" ia berkdq "lvfaksudnya adalah, aku

memukul pohon dengannya, lalu daundaunnya berguguran

u1^1o.r:1433

24164. Abdullah bin Ahmad bin Syubanraih me,nceritakan kepadaku,

ia berkata: Ali bin Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husain menceritakan k€pada karni, ia berkata: Aku

mendengar Ilaimah berbicara me,ngemai firman Allah, ,i[V
,r# e t(- "hn afu puful (dout) dengannya untuk

Iambinght," ia berkat4 'Maksrdnya adalah, aku memu*ul

pohon dengannya hingga darm{aunnya berguguran atas

kambingku."lar

24165. Al Husain bin Al Faraj menceritakm kepadakq ia berkata:

Aktr mende,ngar Abu Mu'adz berlraa Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pemah mende4g$

Adh-Dhatrhak berbicara mengenai firman Allah, e q, ,fft
,#'"Don afu pful (dorot) dengonln untuk lambinght,"

ia berkata, "Maksudnya adalab aku memukulkan pohon

dengannya hingga daunnya Uergugttran dan menjadi makanan

unt'k 16sft in gku.,,la3s

Talrwil liman Allah: UA 4g W-d; @an bagiku ada lagi

keperluan yang lain padanya)

1433 lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD4l9).
'*n lbid
1435 Al Mawardi dalam An-Nukot w a Al lJyu (3 R99\ -
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Makzudnya adalah, Musa berkata *Aku memiliki keperluan

yang lain dengan tongkatku ini."

Lafazh 3.16 merupakan bentuk jamak dari d:tU. Lata^
tersebut memiliki tiga batrasa (bagi orang Arab):

Pertama: Dengan dhammahpada huruf ra.

Ke dua : D engan fatluh pada huruf ra.

Ketiga : Dengan l(asral, pada huruf ra.

Jika ada yang bertany4 "Mengapa menggunakan latazh i9A
dan tidak menggunakan fl, padahal latazh 3.*l merupakan bentuk

jarnak?"

Jawabannya adatall *Hal itu sarna seperti firman-Nya" :f,-Jili';
6::S 'Dia mempwtyai Asmanl Husno (nama-nama yang baik)'. "

Telah aku jelaskan mengenai hal ini sebelumnya

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24166. Ahmad bin AMah Adh-Dhabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hafsh bin Jami' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Simak bin Harb menceritakan kepada kami dari

nffir.nah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, W- e;
{A 3.*1' "Dan bagiht ada lagi keperluan yang lain

padanya," ia berkata, "Maksudnya adalah keperluan-keperluan

lain yang telatr aku taht i."l436

24167. Ali bin Daud menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada karli, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

ra36 16ou Hajar dalam Fath Al Bsi(4/151).



Tafsir Nh:Ihahan

mengenai firman Aurlr,6J 3.16 W.e; "Dan bagiht ada

lagi kcperlwn yang lain padanya," ia berkata, "Maksudnya

adalah keperluan yang lain.'1437

24168. Mtrhammad bin Arru menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya.dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid tentang firman Allah, UA 3.$ W.'A
"Dan bagiht ada lagi kcperluan yang lain padanya," ia
berkata "Maksudnya adalah keperluan-keperluan."la38

24L69. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kad, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada W,-ser1uanya dari Ibnu Abi Naji[ tentang firman

Allall 6A 3.16 W'J, "Dan bagiht ada lagi *eperluan

yang lain padanya," ia berkata, "Maksudnya adalah keperluan

dan manfaat yang banyak:;r43e'

24170. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

9tljtu dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 3.16 V'J)
A;1 "Dan bagifu ada lagi kcperluan yang lain padanya," ia

berkat4 "Maksudnya adalah keperluan yang banyak."l#0

24171. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hanrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritak4n kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman

Allah, iA 3.$ V $ "Dan bagiht ada lagi keperluan

1437 Ibnu Hajar dalam Fath Al Bui (4ll5l) daaTaghliq At-Ta'liq (3/150).

'n" Mu;ahid dalam tafsir (l/395).
t43e lbid
'* Mu;ahid dalam tafsir (l/395).
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yang lain padanya," ia berkata, "Maksudnya adalah keperluan-

keperluan yang tain, seperti membawa perbekalan dan

minuman."l&l

24172. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kad, ia berkata: Sa'id menceritakan

teryfu kami dari Qatadall mengenai firman Allah, V J;
{A 3.*1 "Dan bagiht ada lagi kcperhnn yang lain
padanya," ia berkata, "Maksudnya adalah keperluan-keperluan

yang lain."ls2

24173. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

ltb&anazaq memberitatnrkan kepada karli, ia berkata:

Mu'arnmar memberitahukaq kepada kami dari Qatadatr,
mengenai firman Allall {A 3.re Ve; "Dan bagiht ada

lagi keperhnn yang lain padanya," ia berkata, "Maksudnya

adalah keperluan-keperluan yang lain dan manfaat-manfaat

yang lain"l43

24174. " Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Is.haq, dari Wahab bin
Mnnabbih, finnan AllalL UA $tg V C3 "oo,
bagifu ada lagi keperluan yang lain padanya," ia berkat4

"Maksudnya adalah manfaat-manfaat yang lain." le

24175. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kar4i, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, tt$ 3.$ W'+ "Dan bagiht ada

't' Ibnu Abi Hatim dal"m aftir eD42O).r{2 As-suyrthi dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (5t5&).
'{' Ab<iurrazzaq dalam tafsir (3116).r* Ath-Thabari dalam At-Tsikh (lD4O)-
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lagi keperluan yang lain padanya," ia berkata, "MaLcudnya

adalah keperluan-keperluan tain selain i1o.::l'145

24176. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: I-]baid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatr mendengar

Adh-Dhahhak berbicara mengenai firman Allall" 3.16 V.d;z-4
A!.l "Dan bagifu ada lagi kcperhnn yang lain padanya," ia

berkata, "Maksudnya adalah keperluan-keperluan lrit1."l66

ooo

@,.{r1j(q{o,

{i tl LJ r, @ i:::"1"'c1ib W;il@,ut;l Att ie
63'#"1.it

" Allah berti:mnv'Lunporlwiah w lwi lvhtsa!' Ialu
dilanparkarnyalahtonslrrritu,makntib*tibaiammjadi
seelcor ulm yartgmucyap dmgan cepd. NlahUerliman,

'Pegarryfiah it dffr iangon tal<ut,I<ani al<NJ

mengerrtaH<mvryal<epadokeadaotuyydsefi utl.a'."
(Qs. Thaahaa [20]: 19.2L)

rakwit fiman Allah: 'zZ ll.lill tirit @,#t qil i6
65 6ttah berfimun, "Lemparkanlah ia, hai Musa!" Lalu
dilemparkannyalah tongkot itt4 naka tiha-tiba ia menjadi seekor ular
yang merayap dengan cepat)

Allah berfirman kepada Musa: Lemparkanlah tongkat yang ada

di tangan kananmu itu, wahai Musa Musa pun melemparkannya, lalu

As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsw (51564).

Ibid

tus
t116
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Allatr melfadikannya seekor ular yang bergerak-gerak, padahal

sebelum itu ia hanya sebatang kaytr yang kering, tongkat yang Musa

bertelekan padanya dan untuk memukul dedaunan pohon guna makanan

bagi kambingnya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

24177. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hafsh bin Jami menceritakan kepada kami, ia berkata:

Simak bin Harb menceritakan kepada l€mi dari Ilaimab dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika diperintatrkan kepada Musq

'Lemparkanlah iq watrai Musa', Musa pun melemparkanny4

dan temyata ia berubah menjadi ular yang bergerak-gerak,

padatral sebehun itu ia bukan ular. Ular itu lalu berjalan ke

pohon dan memakannyq lalu berjalan ke batu dan

menelannya Sampai-sampai Musa mendengar hancumya batu

dalam perutnya Musa pun lari berpaling, kemudian Musa

dipanggl, 'Wahai Musa, ambillatr'. Namun Musa tidak mau

mengarnbilny4 maka Musa dipanggil lagi, 'Ambillah dan

jangan takut'. Musa tetap tidak mau mengarrbilnya maka

diseru kepadanya untuk yang ketiga kalinyq 'Sesungguhnya

engkau tenrrasuk orang-orang yang aman'. Musa pun

mengambilnya'147

24178. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Allalt

berfinnan kepada Musq "lrmparkanlah ia" wahai Musa."

Musa pun melemparkannya, dan tiba-tiba berubah menjadi

ular yang bergerak-geralq sebagaimana firman Allah, 66W
@i;'tlrtgi Ss-i oY.fis ,;;4:**fri t";L q'?'fli
"Moka tatkola (ongkat itu meniadi ulm dan) Musa

'*' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D420) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (3/146)-
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melihatnya bergerak-gerak seryrti seekor ular yang gesit,

larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Maka ia pun
dipanggil), 'Wahai Musa, janganlah kamu talat.
Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di
hadapan-I{u'. " (Qs.An-Naml 127): l0)tu8

24179. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Watrab bin
Munabbih, ia berkata "Maksudnya adalafu, 'Lemparkanlatr iq
watrai Musa'. Musa prm melemparkannya, dan tiba-tiba

berubatr menjadi seekor ular yang bergerak-gerak, memiliki
taring dan bentuk yang dikehendaki Allah. Musa lalu menjadi

takut, maka ia lari dan tidak menoleh. Tuhannya lalu
memanggilny4 'Wahai Musq kemarilah dan jangan takut,

Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya

semula'."1&9

. Takwil firman Anah: 6* 6*.',ii *j llL JG

CtjVi @Uah berfirman, "Peganglth ia dan jangan takut, Kami ahan

mengembalikannya hepada kegdaannya semula')

Allah berfirman kepada Musa: Ambillah ular ini dan jangan

takut, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepada

keadaannya semula.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

24180. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

t*l AJ Qurthubi dalam tafsir (l3DS5) dari Qatadah.r*' Ath-Thabari dalam lr- Tarilh (t l24O).

-@l
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menceritakan kepada kaqi dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai finnan Allatr, cljVf 6* 6*" "Kami akan

mengembalilconnya kepada keadaannya semula," ia berkata,

"Maksudnya adalah keadaannya semula." 
1450

24181. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abi

Nairlu dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6* 153'#
cljVi "Kami akan mengembalikannya l@pada kcadaannya

semula," ia berkata' "Maksudnya adalah bentuknya."lasl

24182. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.ln52

24183. Ibnu Humaid mencerihkan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu I-s[rgq, dari wa]rab bin

Munabbih, mengenai firman Allah, cli{( 6* 16*'
"Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula,"

ia berkat4 "Maksudnya adalall akan Kami kembalikan

menjadi tongfut seperti semula."l453

24184. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatada6, mengenai firman Allah, 6*"
cf{( 6e "Kani akon mengembatikannya trepada

1450 Ibnu Abi Hatim dalaur tafsir QD42l).
'0" Muj"hid ddam taftir (11395).
t452 lbid
r{53 Ath-Thabari dalan At-Tuikh (l D40).

L
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lreadaannya semula, " ia br.ltk'atq "Maksudnya adalah, kepada

bentuknya semula." 
1454

ooo

Vy,;;,*b^:;;. e a* $51 e'ut;@#
;;K\at;b6yb

"Ddn kenpttl<milah tarrgarrrrw le l<etiakfirru, niscaya ia l,e
hm maniadi putih cenrulmrg tmQa cacat, sebagai nntkiizu

y crr.g lain (Pulo), unatk Kani per:lilwl<m l,epadamu
sebagiarr dflri tondf,-tandfl l<elansam Kami y dng sdngcfi

besar." (Qs. Thaahaa [20]: 22.23)

ratwil firman Allah: 4L Jt 1:i iJtS (Dan

lcempitkanlah tanganmu ke ketiahma)

Allah berfirman: Kempitkanlah tanganmu wahai Musa, lalu

letakkan di bawah lenganmu.

Lafazh orrgJ artinya tangan, sesuai hadits yang diriwayatkan

dari Abu Hruairah dan Kab Al Ahbar.

Ahli bahasa Arab mengatakan bahwa lafazh ir6r;iir artinya dua

sisi. Sebagian mereka berdalil dengan syair berikut ini:

Cgtr.)Ln',bt
"Kepitlah ia di dada don sisimu."r455

rns lbnu Athiyah dalam Al lvlahoru Al Wajiz @la\.
'n5t Kami tidak mengaahui pelantun syair ini.

Disebutkan oleh Abu Utaidah dalam Majaz Al Qur'an Q/18), Al Qurthubi
dalam tafsir (l l/l9l), dan Ibnu Al Jauzi dalalmZad Al Masir (51280).
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24185. Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Halits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lGmi, semuanya dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6t i:i ;!t3
4L "Dan *empit*anlah tanganmu l@ ketiafunu"' ia

berkata..Maksudnyaadalahbagrantelapakdibawatr
lengannya."l456

24186. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakudarilbnuJuraij,dariMujatrid,riwayatyang
saIllal457

Talrwil liman Allah: ;, * b{:;. S {Nit'oto ia ke tuar

menjadi pntih cemcrlang tanpa cacat)

Disebutkan bahwa Musa adalah orang yang berkulit sawo

matang, lalu ia memasultcan tangannya ke ketiaknya, kemudian

mengeluarkannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat, tanpa kusta,

seperti es, kemudian mengembalikannya lagi dan keluar seperti semula'

Riwayat.riwayat yang menjelaskan hal tersebut adala}r:

rs Mulahid dalam tafsir (l/395).
tn57 lbid

t

-
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24187. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Wahab bin
Munabbih, riwayat y*g samu-tott

24188. Isma'il bin Musa \l faz.zazt menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syuraik menceritakan kepada karni dari Yazrdbin Abi
Ziyad, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah,

;; * - :15; Ai 'Nitrqo ia ke lum meniadi putih
cemerlang tanpa cacot," ia berkata, "Maksudnya adalah tanpa

kusta."ll59

24189. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kafiri, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semtranya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, ;;;e r',q.6
"Nisccya ia kc luar menjadi putih cemerlang tanpa cacat," ia
berkata, 'Maksudnya adalah tanpa 1*1u.r1460

24190. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: lxbdrxrazz,aq

memberitatrukan kepada kami dari Mu'ammar, dari Qatadah,
mengenai firman Allall ;; fr b {;;. Ui, "Nirrry io tu
luor menjadi Wtih cemerlang tanpa cacat," ia berkata,

"Maksudnya adalah tanpa kustar:1451

24191. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

rnst Ath-Thabari dalam At-Toikh (l D4o).
ra5e As-suyuthi dalaar Ad-Durr Al Mantsur (515645).

'@ Muiahid dalam tafsir (l/395) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD42t).rsr Abdurrazzaq dalam tafsir (3116).



SwahThaalwa

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.t'62

24192. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'rlr;. &
;; ;; $ "Niscaya ia tre luar meniadi ptttih cemerlang tanpa

cacat," ia berkata, "Maksudnya adalah tanpa kusta."l463

24193. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman

Allah, ;; * b:l:;;. Ai "N' ,aya ia lce luar meniadi putih

24194.

24195.

cemerlang tanpa cacat," ia berkatao "Maksudnya adalah tanpa

ftga1u.r:1464

Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatr mendengar

Adh-Dhahhak berbicara mengenai firman Allah, b'#. U
;; * "Nisccya ia ke luar meniadi putih cemerlang tanpa

cacat," ia berkata "Maksudnya adalatr tanpa kusta."l455

Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Masadah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qunatr menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang

nL* AI,ab, ;; ii * 'Jl;;. U "*urrva ia ke tuar

menjadi putih cemerlang tanpa cacat," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, Allah mengeluarkannya tanpa cacat,

t*' Mulatrid dalam tafsir (l/395) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D421).
t*' fbnu Katsir dalam tafsir (31147\.

'* Ibid
16 lbid

t_
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tanpa kust4 maka tahulah Musa AS bahwa beliau telah

bertemu dengan Tuhannya." la66

TaIrwiI firman N"h, .!# 'i1'. Tsetagai muhjizat yang lain

[puta])

Allah berfirman: Ini adalah tanda serta bukti yang lain selain

bukti yang sebelumnya Aku perlihatkan kepadamu, yaitu berubahnya

tongkatnu menjadi seekor ular yang bergerak-gerak, sebagai btrkti atas

kebenaran Kami mengutusmu dan mengemban risalatr kepada orang

yang Kami utus engkaukepadanya.

Lata^ iJ-. berkedudukan manshub karena bersambrurg dengan

kata kerja, dan disebabkan sesuatu yangme'rafa'-kannyq namun tidak

nampak dari lafazh o5 atau ty'.

Tarrwil firman Allah: ;i<fr W)1 u. {[X fu*"l.Kami
perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda hekuasaan Kami
yang sangat besar)

Allah berfirman: Kempitkanlah tanganmu, wahai Musa, ke

ketiaknru, niscaya akan keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat,

untuk Kami perlihatkan kepadamu bukti-bukti keagungan kekuasaan

Kami.

Lata/n ;i<ii adalah bentuk tunggal, padatral sebelumnya

disebutkan 6-;il"-r"p"tti halnya firman Allah, 6::S 'furi 'i "Dio
memrynyai Asmaul Husna (nama-namayangbaik). " Hal ini telahkami
jelaskan sebelumnya.

'o lbtd
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Sebagian orang Bashrah berpendapat bahwa ia menggunakan

lafaztt ;]Skarena dimaksudkan sebagai bentuk taqdim, seakan-akan

-uf."*Vu adalatl ry q,s:Slt Wj.
ooo

iifi$i$rr@
45"@ QL yett-,'JG ,@it iiY{'?t$L-sl

@c

n...'Pugilaht<epad4Eit'aun;seszngguhnyaiatelah

melartp aui batds' . B qkau lvhrcar'Y a Tuhanlcu,

taponst flrrlah un11id<u dadal<u, dan ffit ung.ildcu

,*r,grrt*,danl4asl<a,nldhl<el&lilarJdf,tilidalilabrupaya
nsela mmgqti p(,il<traanlcu, dffr ioldil<fiiah unfiid{I4

seorcmg pembontu dni l<ehtargalqa baia') Hanlnt,

saudmaltu'.' (Qs. Thaahaa [20]: 24'3Ol

Talcwil firman Allah: & :il, i'?l ly,J;l @ergilah kepada

Fir'aun; sesungguhnya ia telah melampaui botos)

Allah berfirman kepada Nabi Musa AS: Pergilatr engkau, watrai

Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya iatelah melampaui batas.

Telah kami jetaskan makna lafazhbtiltt pada bagian lalu, maka

tidak perlu kami ulang lagi di sini.ra57

Dalam ayat ini terdapat perkataan yang dihapus, dan namun

tidak perlu disebutkan, katena telah dipatrami oleh pendengar, yaitu,

167 Lihat penafsiran surah Al Baqaratr ayat 15'
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uPergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui
batas, serulah ia kcpada tauhid dan lcetaatan kcpada Allah, dan
mengirimlran bani Isr ail b er s amamu. "

Taliiwil firman Allah: c:-L 4 A $ JG @erkata Maso, ,,ya

Tuhanku, lapangkanlah untuhku dadaku)

Maksundya adalatr, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlatr
untukku dadaku agar aku dapat memalrami wahyu yang engkau
turunkan kepadaku, dan dengannya aku berani berdialog dengan

Fir'aun."

Talrwil liman Allah: tJ-Of; @an mudahkantah untuhku
urusanhu)

Makzudnya adalah, Musa AS berkata, "Mudahkanlah aku dalam
mengemban risalah yang Engkau tugaskan kepadaku dan ketaatan yang
Engkau bebankan kepadaku."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24196. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allalr eL 4 A {, JG ,,Berkata Musa,
'Ya Tuhanht, lapangkanlah untukht dadalal.,, Ia berkata"

"Maksudnya yaitu, lapangkanlah ia urtuklru."la6E

t*t Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir $nBD.
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Talrwil firman Allah: A-q i i'tJi J3:5 @an kpashanbh

kehakuan dari lidahhu)

Maksudnya adalah, Musa berkata, "Lepaskanlah kekakuan dari

lidahku dengan mantik."

seperti diceritakan, Musa cadel dalam berbicara, karena ia

pemah memasuliJcan bara api ke dalam mulufirya ketika Fir'aun hendak

membunuhnya.

orang-orang yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat beriktrt ini:

24197. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Halits menceritakan kepadaku,

ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqamenceritakankepadakami,semwmyadarilbnuAbi
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allatl,.r:i 6i"ri$-6

. uDan lepaskanlah ketrahtan dari tidahlat," ia berkata, "cadel

karenaiaperna}rmemasukkanbaraapikedalammulutnya
atas perintatr istri Fir'aun,4tr terhindar dari hukuman Fir'aun

ketika Musa menarik jenggotnya sedangkan ia masih belum

mengerti, maka Fir'aun berkata 'Ini musuh bagiku'. Istrinya

lalu berkata 'sesungguhnya ia belum mengerti''ula5e

24198. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: waraqa menceritakan

kepadakami,semwmyadarilbnuAbiNaji}r,tentangfirman
Allah, A-g;- n i'"iL JL6 ,,Dan lepaspanlah kctralatan dari

lidahht," ia berkat4 "Musa cadel karena bara api yang

dimasukkan ke dalam mulutrya atas perintah istri Fir'aun, agar

ia terbebas dari htrkuman Fir'aun, ketika Musa menarik

'*' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D421).
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jenggotnya sedangkan ia tidak mengerti. Fir'aun berkata, .Ini

musuk bagiku'. Istinya lalu berkata (membela Musa),
'Sesungguhnya ia masih belum mengerti'." Ini merupakan
pendapat Said bin Jubair.laTo

24199. AI Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku d*i [b* Juraij, dari Mujatrid, tentang firman
Allah, 4q q. i'ii j3:5 ,,Dan lepaskanlah tretrokuan dari
lidahht," ia berkat4 "Bara api dimasukftan Musa ke dalam
mulutrya atas perintatr istri Fir'aun agar ia selamat dari siksaan
lantaran menarik jenggot Fir'aun. "la7 

l

24200. Musa bin Hanm menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kalni dari As-Suddi, ia berkat4 ..Ketika

Musa masih kecil, ia tumbtrh dalam asuhan ibu (angkat)nya,
(Asiyalr, isfii Fir'aun). Ia pun menggoda dan mengajalarya
bermain-main, lalu diberikan kepada Fir'aun, dan berkata,
'Ambillah ia'. Ketika ia mengambilnya, tiba-tiba Musa
menarik jenggot Fir'aun hirggu mencabutnya, maka berkatalah
Fir'aun, 'Aku harus memanggil hrkang sembelih'. Asiyatr lalu
berkata (membela Musa AS), 'Janganlah engkau

siapa tahu ia berguna bag kita atau kita
jadikan sebagai anak. Sesungguhnya ia hanya anak yang
belum mengerti, dan ia melakukan hal itu karena masih kecil.
Engkau tahu bahwa di Mesir tidak ada orang yang lebih cantik
darihl, maka aku akan meletakkan perhiasan dari permata dan
meletakkan api untuknyq dan jika ia mengambil permata
berarti ia mengerti, maka silakan sembelih, rulmun jika ia

,rr0 lbid_
r'7t Mulahid dalam taftir (lt3g5, 396).
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mengambil bara api berarti ia memang masih kecil' Asiyah

pun mengeluarkan permatanya dan meletakkan padanya

sebuatr bara api, maka datanglah Jibril melemparkan bara api

di tanganny4 lalu Musa memasul<&annya ke dalam mulutnya

hingga membakar lidaturya. Itulah maksud firman Allah, JI:|
,$:) A, i:"1, 'Dan lepastantah *ctrahtan dari lidahht''

Kekakuan itu masih ada pada diri Musa 45.r1a72

Talrwil fiman Allah: lj ffi- lSupaya mereka mengerti

perkotaanku)

Musa berkata: Mereka mematrami apa yang aku sampaikan

kepadamereka.

rakwil fiman Auah: ,A 'o;; @.J"1 A 6-i 4 ,b\ fo'"
jadihanlah untuhha seotang pembantu dari keluargaku, (yaitu)

Harun, saudarahu)

Makzudnya adalat\ Musa berkata, ..Jadikanlah unfukku

penolong dari keluargahl yaitu Harun, saudaraku."

Alasan latazhitip aiau"umanshub ada dua: 
.,.;,

Pertama: Lafazh 'b;t'oil marchub dengan fimran-Nya Jl-. !-.5,

sehingga tatazh9i)!-irHsisi irri marahub sebagai katakerja b"dit;;"'

Ik dua : Lataz4r- iti$ mans hub sebagu penerj ematr dan kata \-j1'lJrr

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalatr:

24201. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

raz As-suynthi dalamAd-Dtrr Al Man*ur (6/390).



kepadacu dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu
"Harun lebih besar dari Musa 45.::1473

o00

TlfsinAh:I'habai

Abbas berkat4

i;!x;@ W3;-;6@ *jerjv@.rJ 4*.rfr
uu.,.Key@ tf

"Teguhl<mtlahdenganrJyal<eluatanlcu,dmrriadil<fiil<frrrlahia
selcu/,t dala{rl unuaril<u, ilpe a l<frnri barry ok befiasbih

l<epada Engf,<mr, dm barry ak mengingm Eng!<mr,
sesulnggutwrya Endl<fru adaldh Malw melilwt (keadasrJ)

l(ani." (Qs. Thaahaa [20]: 31.35)

Tatsril firman Allah: ,,s$ .*,'rlt:i (Teluhhanlah detgannya
kekuatanhu)

Allah berfirman menceritakan tentang Musa: Ia meminta
Tuhannya agar kekuatannya diteguhkan dengan saudarany4 Harun.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24202. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapalrku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, a$ "*,3.,,ii "Teguhkanlah dengannya l@lantanht,,, ia

t{73 Al Qurthubi dalam tafsir ef2Sg).
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berkata, "Maksudnya adalah, kuatkanlah punggungku

dengannya."l474

24203- Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, ,s;i z), 't'3il "Teguhl<anlah

dengannya lrehtatanht," ia berkata, "Maksudnya adalah,

teguhkanlatr urusanku dengannya dan kuatkanlah aku

dengannya, karena dengannya aku memiliki kekuatan'"Ia7s

Takrrit firman Attah: tj e K;5 @an iadikankanlah ia

sekutu dalam urusanku)

Maksudnya adalah, Musa berkata "Jadikanlah ia sebagai nabi,

seperti engkau menjadikanku sebagai nabi, dan utuslah ia bersamaku

kepada Fir'aun."

Disebutkan dari Abdullah bin Abi Ishaq, ia membacanya

dengan fathah pada huruf atif pada firman-Nya, a$ '*, 
'":;l

"Teguhlunlah dengannya kehtatanht." MembacanY| dengan

dhammah pada huruf alif pada firman-Nv4we uit C K;5 'Dan

jaditranlanlah ia sehttu dalam urusanht', yang artinya berita dari Musa

tentang dirinya, bafiwa ia melakukan hal itu bukan sebagai doa.

Jika dibaca demikian, maka latafu'!;?: i-r':'i diUaca jazm'

sebagai bentuk balasan atau jawaban doa. Qiri'at ini menurutku tidak

dibenarkan, meskipun memiliki makna yang dapat dimengerti, karena

menyalatri qira'at umat yang telah disepakati.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (Jn42D dari Athiyah'

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D421).

Ini adalatr qira'at Al Hasan, Zaid bin Ali, dan Ibnu Amir. Lihat Abu Hayyan

dalam tafsir (71329).

1174

1475

t476
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I

I raf*Ath:Ihabari
I

I rakrrilnmanAtrah: iK6,,@ *t{fit@ f/3{;;,5
t ,;.liTsupaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak

ll mengngat Enghau, sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat

I f*"daan) kami)

li ,aksudnya adalah, Musa berkata, "Agar kami dapat

I *"ngagungkan-Mu dengan banyak bertasbih kepada-Mu dan memuji-

I Mr, karena sesungguhnya Engkau Maha Melihat keadaan kami, dan

I tiauf. ada perbuatan kami yang luput dari pengawasan-Mu."

I 00o
I

l

[ 1-@ {A iia#v;rl,J@.6. il:t LiJ i5 iu

I @ G-iu,;6o$ai
| "Nlahbufirman,'Sesunguhnya tclah diper:l<enonl<an

I permintaarww,rlwilvlusa', ilfrrrses'ungulvrryaKamitc|rorh

I nnrrn$eri nillrnr.atl<epadamu padalali yanglain, yaitukctika

I Komi mengilhflnilr;rrrlnpod, ihmw sufrit yarJg diilhanl<arr."

I (Qs. Thaahaa [20]: 36.38)

I
l

] athh berfirman kepada Musa: Wahai Musa, sesungguhnya

I permintaanmu telatr dikabulkan, yaitu kelapangan dadamra kemudahan

I *,s*rrr,r" kelancaran lidahmu, serta pengangkatan Hanrn sebagai

I pembantumu p€nopang kekuatanmu denganny4 dan keikutsertaannya

I dalam mengemban risalatr bersamamu.
I

I Atlatr berfirman: Bahkan, sebelum itu Kami telatr merrberikan

I nikmat kepadamu watrai Musa, yaitu ketika Kami watryukan kepada

[ *"*,t batrwa jika ia melatrirkanmu pada tatrun Fir'aun membunuh

I

I
I

I
I

I
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$uahThaahan

seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kaummu, maka letakkanlatt

bayinya (Musa) ke dalam peti.

ooo

"Y oitrt,'l*tal*.onlah ia (Ivftsa) di dalf,m peti, lcervudiart

lenparkanlah idle rungai (Nil), mal<n pdsti nmgai iat
menrbawar.ydl<e tcpi, wpaya dirm$il olch (Fit'auri n:ntsrih'

I<u dorr nuufl/rrrryla. Dan aku tclah nwlimpahl<ml<epadmrvu

I@sih sayang ydr.g data,ng iltri.I<u, ilart rupayal<mw diastth

di bawah pengawasdrl.Ku' ." (Qs. Thaahaa [20] : 39)

..Allatr berfirman: Bahkan sebelum itu Kami telah memberikan

nikmat kepadamu watrai Musq yaitu ketika Kami mewahyukan kepada

ibumu, agar meletakkanlatr anaknya (Musa) ke dalarn peti, lalu

hanyutkanlatr peti tersebut ke surgai Nil, maka pasti sungai tersebut

akan membawanya ke tepi.

Firman-Nya, ,)-yi\ ''€t ,$t "Maka pasti sungai itu

membav,anya ke tepi," merupakan balasan dalam bentuk perintah,

or(mg kafir kcpada orang-orang yang beriman, 'Ihttilah ialan kami,

don runti kami akon memihtl dosa-dosamu'. Dan merefta (sendiri)

sedikit pun tidak (sanggup) memihtl dosa-dosa mereka. Sesungguhnya
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mereka adalah benar-benar orang pendusfa. " (Qs. Al 'Ankabuut [29]:
t2)

Ibunda Musa pun mengikuti perintah-Nya, dan sungai Nil pun

membawa (Musa bayi) ke tempat Fir'aun. Demikian penakwilannya,

seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24204. Ibnu Humaid menceritakan kepada kanri, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkat4 "Ketika
Musa dilatrirkan, disusuilatr ia oleh ibunya, hingga ketika

Fir'aun memerintalrkan agar membunuh selunrh bayi lakiJaki
pada tatrun ifiL ibunya membuatkan unhrknya apa yang

diperintahkan Atlah Ta'ala kepadany4 yaitu sebuatr peti, lalu

ia meletalil<an Musa di dalamnya dan menidurkannya,

kemudian membawanya pergi ke sungai Nil, lalu

menghannrtkannya. Sementara lfu, Fir'aun duduk di
majelisnya yang ada di tepi Nil pada tiap pagr, dan ketika ia
sedang duduk-dudulq tiba-tiba sebuah peti lewat di Nil dan

menepi kepadanya. Ketika itulah Asiyah binti Muzahim

(permaisurinya) sedang duduk di sampingny4 maka ia
berkat4 'Sepertinya ada sesuatu di sungai, coba anrbil dan

bawa kemari'. Para pembantunya pun membawa peti tersebut

kepadany4 lalu dibukalatr peti tersebut, dan temyata di
dalamnya ada seorang bayr mungil. Allah lalu menancapkan

rasa cinta dan belas kasih ke dalam hatinya.'1477

24205. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami daxi As-Suddi, tentang firman

Allah, A A ,:ii, "Kemudian lemparkanlah ia ke sungai

(Nil), " ia berkata,'Maksudnya adalah sungai yi1. :r l a78

t171 AlAl Baghawi dalam taftir (3t436) dan Al-Alusi dalam tafsir QOl46).rar As-suyutlri dalamAd-Dwr Al Mantsur (5/567).
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Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang maknalf*,#
"cinta" yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, A a-* td& c.ll!
"Dan aht telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang

dari-Ku."

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatl, Allah

mencintakannya kepada para hamba-Nya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24206. Al Husain bin Ali Ash-Shada'i dan Abbas bin Mutrammad

Ad-Dagri menceritakan kepadaku, ia berkata: Husain Al Ha'fi

menceritakan kepada kami dari Musa bin Qais Al Hadrami,

dari Salamah bin Kuhail, tentang firman Allah, 't{" :fift3

A|:i "Dan aht telah melimpahkan pepadamu lasih sayang

yang datang dari'Kt," ia berkata: Abbas berkata "Maksudnya

adalali, Aku cintakan engkau kepada para hamba-Ku." Ash-

shada'i berkata, 'Maksudnya adalatr, Aku cintakan engkau

kepada para makhl uk'Ku." l47e

'sebagian 
berpendapat bahwa maknanya adalah, Aku jadikan

penciptaanmu indah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

24207. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibratrim bin Mahdi

menceritakan kepadaku dari seseorang, dari Al Hakam bin

Abban, dari Ilsimah, mengenai firman Allah, 'tg r# a"rfV

,$ "Drn aht telah melimpahkan kepadamu kasih sayang

ii"S datang dari-Kt," ia berkata "Maksudnya adalatt

keindahan dan keParas*.:: 
I 480

'n' Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (7D422\

'* Al Qurthubi dalam tafsir (l l/196).
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Abu Ja'far berkata: Penalovilan yang paling tepat adalah yang

mengatakan batrwa Allah telah men9arrt$erahkan,!9f,iotu*-Nyu

kepada Musa, sebagaimana firman-Nya, A Z.*.r& i+J!, " Dan Aht
telah melimpahkan kepadamu lcasih sayang yang datang dari-Ku."

Musa dicintakan kepada Asiyah (permaisuri Fir'aun) hingga ia sudi

menjadikannya sebagai anak, memberinya makan, dan mengasuhnya

dengan baik. Allah juga mencintakan Musa kepada Fir'aun, sehingga

Fir'aun tidak menyakitinya atau memustrhinya.

Ada juga yang berpendapat batrwa fimran Allah, ,$" :;;IV
€t U "Dan aht telah melimpahknn kepadamu kasih sayang yang

datang dari-Ku," maksudnya adalatr, Allah telatr mencintakan Musa

kepada setiap orang yang melihatrya.

Makna ayat, AU ,16; ar"'S "Dan aht teloh melimpahkan

lrepadamu kasih sayang yang datang dari-Kt," adalatr, Aku cintakan

engkau kepada mereka. Jadi, bila seseorang mencintai orang lain, ia

akan berkata kepadanyar'Gte )'r.ltb 
"rrrif 

maksudny4 "cintaku".

ooo

,4 oy;*:;"fvx-; iF #'S i; 3,L; A -,Siy

Yb,;ifi5 jti a a#cn diiT;!, w 5 S
6A)i{i4'i'6i1 6i2w:1

. (Yaiar) lcltikfl saudmarrut yortlg puanpwn@dlfrr6lalu i4
b qluta lnp odo (l<ehw ga F ir' aun),' Bolclil<ah alcu

merunjulrJcmkepadmrwotmtgydrrgalrerrmenlelihmarrya?'
Mal<aKarrimrr.lgefiibdlil<nranwkepadtibwnuragdrserumg

lwthrya dffJ dnakbqfuis cita. Dmrlwrw pezrlah

menrkl'rrwth seordng nrarrusiar lalu Kan,,i" selamatl<mt lrfrnau
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df,ri l<eilsa}r;rn dm Kami telorh mencobanJu dengart bebuapa
cobamt; mal<f,l<mw tinsgdlbebuapa talrurJ di antara

penfuduk Mady art, l<emilifrn l<amt datmg nvtwrTfi w al<at

yclng ditetapl<mhailvIusa." (Qs. Thaahaa [20]: 40)

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang penakwilan firman

Allah, 1*e'g "Dan supaya lamu diasuh di bawah pengawasan-

Ku"

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, agar engkau

diasutr dan diberi makan atas kecintaan dan kehendak-Ku. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat beril:trt ini:

24208. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdrxraz,z,aq memberitatlrkan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatlrkan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai finnan /Jllah, -C; e '&i "Dan supcya kamu

diasuh di bavtah pengcrwosan-Klt,o ia berkata "Maknanya

adalah, makanannya, agar engkau diberi makan dalam

pengawasan-Ku."l48l

24209. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman /Jllah, -& ;Y 'At "Dan supcya kamu

diasuh di ba,nah pengcMasan-Kl ia berkata, "Maknanya

adalah, Allah menjadikannya di rumatr raia agar memperoleh

makanan yang lez-at seperti makanan raja. Itulah maksud

lafazh g;'Dan supaya kamu diasuh'.n1482

24210. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

r48r AMwmzzaq dalam taftir QllT).re Ibnu Katsir dalam tafsir (31149).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman /J1lah,-G; e'&i
"Dan supcya lcamu diasuh di bavah pengawasan-Ku," ia

berkat4 "Maknanya adalall engkau berada dalam

pengawasan-Ku ketika ibumu meletakkannu di dalam peti,

kemudian di sungai Nil, dan ketika saudarimu berjalan

mengikutimu."las3

Ibnu Nuhaik membaca dengan suhm pada hunrf lam dan

fathohpada hwuf ta.r484

Ia menakwilkaonya s€perti berikut ini:

24211. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Nuhaik membaca firman /Jllah,-& ,g g;
"Dan supcya kamu diasuh di bawah pengowasan-K1," ia

berkata "Lalu aku tanyakan hal itu kepadanya, dan ia
menjawab, 'Hendaknya engkau bekerja atas pengawasan-

Ku.u1485

Abu Ja'far berkata: Aku tidak membenarkan selain qira'at

dengan dhommah pada huruf ta, karetatelatr disepakati oleh para ahli

qira' at, dan telah menjadi huiiah.

rat3 As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsw (5/568).
rar Jumhur membacanya dengan kasrah pada huruf lam dan dhammah pada huruf

ta, dan f il-nya manshub.

Qatadatr juga mengatakan hal serupa. . .
An-Natrhas berkata, ,,Iama'tlwf atzs illatyangndakdisebutkan, y 'tu ii ijllll!
?U)3, atauber-illat denganltl yang di belakang, yang redaksinya: 1JJ3 ()ii;' '
it lt*- dan Abu Nuhaik membacanya dengan fathah pada hgruf ra. Lihat

Abu Halryan dalam tafsir (71332).

"s Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDAD.
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Jika demikian maknanya, maka penakwilan yang tepat adalah

penakwilan Qatadah, yaitu, agar engkau diberi makan atas pengawasan-

Ku. Aku berikan engkau rasa kasih sayang dari-Ku.

Maksud firman-Nya, -,ii & "Di bawah pengawasan-Ku,"

adalah, dalam pengawasan-Kt1 kecintaan-Ku, dan kehendak-Ku.

Takrivil lirman Allah: i l,; fr't S 3;i AX -,* iy

:iik- (YaituJ hetika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia
berkata hepada [heluargo FhtaunJ, "Bolehkah aku menunjukkan
kcpadamu orang yang ahan memeliharanya?")

Allatr berfirman: Ketika saudarimu berjalan mengikutimu

hingga ia menemukanmu, kemudian datang menunjnkkan kepada orang

yang menyusuimq seraya berkata "Sudikah kalian aku tunjulkan
orang yang dapat mengasuhnya?"

_ruAM perkataan yang dihapus sesudah firman-Nya 6;i i1

<)r\ dan hal ini tidak perlu disebutkan, karena telah dipatrami dari

indikasi ayat tersebut.

Saudarinya Musa mengatakan demikian kepada mereka karena

alasan yang disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24212. Musa bin Harun menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Ketika
ibunda Musa melemparkan Musa ke sungai Nil dan berkata

kepada saudariny4 "Ikutilah iq" lalu ketika Fir'aun

dan mereka hendak mencari tukang

menyusuinyq ia tidak mengambil seorang wanita pun dari

kaum wanit4 dan selunrh wanita menawarkan dirinya agar

dapat tinggal di istana Fir'aun untuk menyusui, pamun ia
enssan mengambi t, 5 fr 'H fr;frk_ # ,y1* ',.{51 S aC;t
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@ a;"* "Malca berkatalah saudara Musa, 'Maukah lamu

alat tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya

untulonu dan merelca dapat berlaht baik kcpadanyo'?" (Qs. Al

Qashash 128\: 12) Mereka pun mengambilnya dan berkata, "Ia

telah mengetatrui anak ini, maka tunjukkanlah kami kepada

keluarganya." la menjawab, "Aku tidak mengetahuinya, akan

tetapi maksudku adalah, mereka akan berlaku baik kepada

rojg.rrl486

24213. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ibu

Musa berkata kepada saudari Musa" "Ikutilah ia dan lihat

perlakuan mereka terhadapnya." la pun keluar.untuk hal itu.

@ 6tF-{ fi #,} -*s;i'S' -;d1J'6j "Dan

berlratalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan,

'Ikutilah dio'. Maka kelihatanlah olehrrya Musa dari iauh,

sedang mereks tidak mengetahuinya." (Qs. Al Qashash [28]:

12) Temyata mereka membutuhkan wanita yang dapat

menyusui (Musa), maka mereka mengumpulkan seluruh

wanita. Namun Musa menolak setiap wanita yang hendak

". li {,'H 33Ji{4? 6iF :{YiSAus

@aU "Mako berkatalah saudara Musa, 'Maukah kamu

aht tunjuk)ran kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya

untulsttu dan merelra dapat berlaht baik kepadanya'?" (Qs

Al Qashash [2S]: 12) Maksudnya adala]r, karena

kedudukannya di sisi kalian dan usaha keras kalian untuk

menyenangkan r aia.r 
487

Maksud firman-Nya, :ollk- J iF :/:l'i ii "Bolehtah aht

menunjulrkan l<epadamu orang yang akan memelihctranya?' adalah,

toe Ath-Thabari dalam,4t-Tarikh (l D33).
r4t7 Al Qurthubi dalam tafsir 03n57).



SwahThaalua

sudikah kalian akutunjukkan orang yang dapat senantiasamemelukny4

memelihaxanyq , dan mengastrhnya?

Ada yang mengatakan batrwa firman-Nya, (f5 GKS "Dan
menjadilran Zakariya pemeliharanya." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 37)

maksudnya adalalL Zakaria mendekapnya.

rarrwil fiman Allah: 'ii t r# 5 'S ,i)i Oy,!f;:;
(Maka Kami mcngembalikanmu kepada ibwnu, agar senang hatinya

dan tidak berduka cita)

Altah berfirman: Kami kembalikan engkau kepada ibumu

setelah engkau berada di tangan keluarga Fir'aun, agar ibumu senang

dengan keselamatanmu dari pembunuhan dan tenggelam di sungai Nil,
serta agar iatidak sedih atasmu karena ktrawatir Fir'aun membunuhmu.

Demikianlatr maknanya, seperti dalam riwayat berilut ini:

24214. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt
' - menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

saudara perempwilil Musa berkata kepada mereka demikian,

mereka pun berkat4 "Datangkanlah ia kemari." Saudara

perempuan Musa pun pergr menemui ibunya dan

memberitatrukan kepadanya. Keduanya lalu berangkat hingga

sampai kepada merek4 kemudian mereka memberikan Musa

kecil kepadany4 dan ketika diletal<kan di pahanya, Musa

langsung menyusu, sehingga mereka merasa serumg. Allatl

telah mengembalikannya kepada ibunya agar ibunya merasa

serumg dan tidak bersedi[ maka sempumalah kasih sayang

Allah atasnya dan atas Musa. Allah telah mengembalikan

anaknya kepadanya dan menyelamatkannya dari pembunuhan

Fir'auru maka seakan-akan mereka termasuk dalam keluarga
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Fir'aun yang aman dan sejahtera, karena Musa berada di atas

kasur Fir'aun dan tempat tidumya.la8s

rarcwil liman Allah: qi ;ifi3 jS i, A% aij
Kami@an kamu pernah mcmbunuh seorang manustfl,

selamatkan kamu dari hesusahan dan Kami telah

dengan b eberapa cobaan)

t-..4,

lalu

Maksudnya adalah, Musa membunutr seorang Qibti karena

diminta tolong oleh seseorang dari bani Israil. Allah lalu

menyelamatkan Musa dari rasa gelisatr dan takut karena membunuh

orang. Mereka hendak membalas (membunuh)nya karena hal tersebut,

lalu Kami selamatkan engkau, dan engkau lari ke Madyaq sehingga

mereka tidak dapat menemukanmu.

Musa AS membrmuh orang tersebut tanpa sengaj4 sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat beri}ut ini :

24215. Washil bin AMul A',la menceritakan kepadakq ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dali

bapakny4 dari salim, dari Abdullah bin umat, iaterkata: A}u

pernah mendengar Rasulullah SAw persabdar eit &i g t'l'$;f6;i1;6t*it5 ,;ii ,'i?u Jut u of\ )T i ,lE

"sesungguhnya luIusa membunuh seorang pengikut Fir'aun

secara kesalalnn (tidok sengaia), maka Allah berfirman

kcpadanya, 'Dan kamu pemah membunuh seorang manusia,

lalu Kami selamatknn kamu dori kcsusalwn dan l{ami telah

mencobamu dengon beb erapa cobaan'' nt489

24216. Takarrabin Yahya bin Abi Tjlrdah dan Muhammad bin Amr

menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim

r.ss Kami tidak menem,kan atso irddalam literat,r yang kami miliki.
r'P Muslim dalam Al Fit an w a'4^ryr a As-S a' ah (49)'

mencobamu
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menceritakan kepada kami dari Isa, Al Harits menceritakan
kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari
Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, 'U j)t;i
;f:r "I-alu Kami selamatkan kamu dari kesusahan," iaberkata,
"Maksudnya adalatr, dari membunuh orang."l4e0

24217. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, lri)t;f
)fi "Lolu Kami selamatkan komu dari lcesusahon," ia berkat4

. "Maksudnya adalah orang yang dibunuhnyu3r4et

Para atrli tafsir berselisih pendapat mengenai penakwilan firman
Allah, 6i ;frj "Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa
cobaon."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah, Kami uji
engkau dengan suatu ujian. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24218. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMulah menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Atlall }iJfrj
"Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan," ia
berkata, "Maksudnya adalah, Kami uji engkau dengan suatu

ujian."l492

24219. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

fn] uu;ania dahm taftir (v3s6).
r4er Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (31403) dan Ibnu Athiyatr dalam Al

Muhorr Al Waiiz (4145).

'nz lbnu Al Jauzi ahai Z"a Al Masir (5D55) dan As-Suyrthi dalam Ad-Darr At
Marxsw (5/595).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allatr, 6i ,;i'it5 "Dan Kami telah mencobamu dengan

beberapa cobaan," ia berkata, "Malsudnya adalatr, engkau

diuji dengan suatu ujian."lae3

24220. Al Abbas bin Al walid Al Amili menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbagh bin Zaidi Al Jahni memberitahukan kepada

kami, ia berkata: Al Qasim bin Abi Aynrb memberitatrukan

kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan

kepadaku, ia berkata: Alar bertanya--kepada Abdullah bin

Abbas tentang firman Allah, $ ,&$ "Don Kami telah

mencobamu dengan beberapa ,crobaan-" 
Aku bertanya

kepadanya tentang makna latazh b.F, apa maksudnya di sini?

Ia lalu berkata kepadaku, "Besok saj4 watrai Ibnu Jubair,

karena ceritanya sangat Panjang."

Keesokan harinya aku pergi menemui Ibnu Abbas untuk

menagih janjinya. Ibnu Abbas lalu berkata' "Fir'aun dan para

pembantunya teringat dengan janji Allah kepada Ibratrim,

batrwa Dia akan menjadikan para nabi dan raja dari

ketunrnannya, maka sebagian mereka berkat4'Sesungguhnya

bani Israil menunggu hal itu dan tidak ragu'. Mereka telah

menduga bahwa ia adatah Yusuf bin Ya'qub, dan ketika

meninggat, mereka berkata 'Bukan demikian, Allatl

menjanjikan kepada Ibrahim'. Lalu berkatalah Fir'aun, 'Apa

pendapat kalian?' Mereka kemudian bermusyawaratr, dan

akhirnya sepakat untuk mengutus sejumlah lelaki yang

membawa pedang untuk berkeliling di kalangan bani Israil.

,ts lbnu Abi Hatim dalam tafsir On4X) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir
(5D&s).
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Lalrr tidaklah mereka menemukan seorang bayi laki-laki

kecuali mereka membunuhnya. Ketika mereka menemukan

bahwa orang-orang tua dari bani israil telatr mati karena ajal

mereka, sementara anak-anak kecil mereka bunuh, mereka pun

berkata, 'Hampir saja bani Israil musnah, dan nanti kalian

sendiri yang akan melakukan pekerjaan berat dan pelayanan

seperti yang mereka kerjakan. OIeh karena itq br.rnuhlah anak

laki-laki dalam satu tahun, sehingga anak mereka berkurang,

dan biarkan satu tahun anak mereka hidup, sehingga anak-anak

kecil menjadi besar, menggantikan yang mati dari mereka

yang besar, karena j"mlah mereka tidak akan bertambatr

banyak dengan jumlah orang-orang yang kalian biarkan

mereka hidup, sehingga kalian tidak usah takut jumlah mereka

akan me,ngalatrkan jumlah kitq dan jumlah mereka juga tidak

akan berkurang dengan orang-orang yang kalian bunuh'.

Mereka pun bersepakat demikian.

- Ibunya Musa mengandung Harun pada tatlrn berilutrya, yang

tidak ada pembunulran, maka ia melatrirkannya secaxa terang-

terangan. Hingga pada tatrun berikutrya" ia mengandung

Musq maka ia merasa sedih -ini termasuk salah satu fitnah,

watrai Ibnu Jubair- dengan bayr yang dikandtrngnya. Allah

punmewatryukankepadany4',*F.r-ALiitGf,iyt;AG7:

45 4 '...dan janganlah kamu Hu'watir dan

janganloh (Wla) bersedih hati, kuena Sesungguhnya Kami

alcan mengembalikannya kepadamu, dan menjadilannya

(salah seorang) dari para rasul'. (Qs. Al Qashash [28): 7)

Allah juga memerintatrkannya meleta}lkan bayinya (Musa),

jika t€lah melairirkannya" ke dalam peti, lalu

menghanyutkannya ke surgai Nil. Ia pun mengiluti perintatt

Allah tersebut. Ketika analcnya telah berlalu, datanglah iblis

kepadanya dan berbisik kepadanya, 'Apa yang engkau lah*an
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dengan anakmu? Kalau ia dibunuh di sisiku, aku akan

mengafaninya dan mengubumya, dan ini lebih baik daripada ia

dimakan ikan atau binatang buas di sungai'.

Peti tersebut dibawa air hingga ke tempat pengarnbilan air

minum para pelayan perempuzut Fir'aun. Ketika mereka

melihatry4 mereka pun menganrbilnya. Lalu berkatalatt

sebagian mereka kepada yang larn, 'Sungguh, ada harta dalam

peti ini. Jika kita membukanya maka istri Fir'aun tidak akan

percaya kepada kita dengan apa yang kita temukan." Mereka

pun membawanya apa adanya dan tidak mertrbahnya sedikit

pun, hingga diberikannya peti tersebut kepada Istri Fir'aun.

Ketika dibuka, temyata di dalamnya terdapat seorang bayi, lalu

Allah melimpatrkan rasa sayang kepada ishi Fir'aun terhadap

Musa, sehingga ia sangat mencintainya, layaknya ia belum

pematr menaruh rasa sayang kepada seorang pun selairurya.

Ketika para penjagal mendengar hal tersebut, datanglah

mereka kepada isti Fir'arur dengan membawa pedang mereka

dan hendak membunulurya -ini termasuk salah satu fihatl
wahai Ibnu Jubair-. Berkatalah ia kepada para penjagal,

'Pergilatr kalian dariku, karena satu orang ini tidak dapat

menambatr jumlah bani Israil. Aku akan datang kepada Fir'aun

dan meminta agar bayi ini diberikan kepadaku. Jika ia
memberikannya kepadaku maka kalian telatr berbuat baik, dan

jika ia memerintatrkan untuk menyembelihnya maka aku tidak

akan mencelakalian.

Ketika ia membawanya kepada Fir'aun, ia berkat4 'Penyejuk

mataku dan matamu'. Fir'aun lalu berkata, 'Ia penyejuk

untukmq sedangkan aku, aku tidak membutuhkannya'."

Ibnu Abbas berkata, "Dengan sumpah rtq kalau saja Fir'aun

mengakui batrwa ia menjadi penyejtrk matanya, seperti
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menjadi penyejuk mata istinya, niscaya Allah akan

memberinya petunjuk sebagaimana Dia memberikan petunjuk

kepada permaisurinya, akan tetapi Allah telah

mengharamkannya untuk hal tersebut."

Ibnu Abbas berkata "Ia pun mengutus beberapa utusan kepada

para wanita di sekitarnya yang dapat menyusui. Namrm setiap

kati didatangkan seorang perempuan yang hendak

mennrsuinya, ia (Musa bayr) menolaknya, sehingga

permaisuri Fir'aun merasa sedih dan k*rawatir jika ia sampai

mati karena tidak menyusu. Ia lalu memerintahkan agar ia
dibawa ke pasar di tengah kerumunan orang banyak, dengan

harapan menemukan orang yang bisa menyusuinya, namun

Musa tetap menolak susuan.

Pada pagr hari, ibu Musa berkata kepada saudari Musa,

'Ikutilah ia dan carilah, adakah engkau mcndengar berita

tentangnya? Anakku masih hidup atau telatr dimakan binatang

. buas atau ikan srlrgai?" Ia lupa dengan janji Allah. Saudarinya

pun mengikutinya dari sampingnya namun mereka tidak

. Lalu berkatalah karena sangat gembiranya ketika

mendapati selunrh wanita ditolak susuannya, 'Aku akan

tunjul&an kepada kalian sebuatr keluarga yang akan

mengasuhnya dengan baik dan menasihatinya'. Ia lalu
membawanya, dan mereka berkata, 'Menurutnru, apakatr

nasihat mereka untuknya? Apakah mereka telah

mengenalnya?' Hingga mereka ragu atas hal itu -ini
termasuk salatr sahr fitnah wahai Ibnu Jubair- maka ia
menjawab, 'Nasihat mereka kepadanya dan kasih sayang

mereka kepadanya adalah keinginannya untuk meqiadi tukang

susu keluarga raja dan memperoleh manfaatrya'. Mereka pun

membiarkannya. Lalu perglah ia kepada ibunya rmttrk
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memberitatrunya. Ibunya kemudian datang, dan ketika ibunya

meletakkannya (Musa bayi) di pangkuannya, ia langsung

menyusu. Lalu pergilatr sejumlah wanita untuk menyampaikan

kabar gembira kepada istri Fir'awr, bahwa anaknya telah

menemukanfukang susu.

Isti Fir'aun lalu memerintatrkan agar wanita tersebut datang

kepadanya. Setelah ia didatangkan bersama sang bayi, dan

melihat apa yang dilalarkannya, ia berkata, 'Tinggallatr engkau

di sini untuk menyusui anakku ini, kmena aku sangat

mencintainya'. Ibunya lalu berkata, 'Aku tidak bisa

meninggalkan rumah dan anakktl takut tidak terurus. Oleh

karena itu, sudilatr kiranya engkau memberikannya kepadaku

untuk aku bawa pulang ke rumahlar. Aku tidak akan lalai

darinya sedikit pun. Ibunya Musa pun teringat dengan janji

AllalL batrwa Allah akan mengembalikan anaknya kepadanya,

dan iayakinbatrwaAllah pasti akan memenuhi janji-Nya.

Ia pun pulang membawa anaknya sejak hari tttl, dan

tumbuhlah ia dengan pertumbuhan yang baik. Allah terus

menjaganya untuk suatu ketetapan yang telah ditetapkan-Nya.

Selama ada Musq bani Israil yang berlcumpul di pinggir kota

berada dalam keamanan, tidak ada penganiayaan dan

penindasan yang biasa mereka rasakan.

Ketika Musa telatr tumbuh dewasa, berkatalah istri Fir'aun

kepada ibunda Musq 'Bawalatr Anakku kemari'. Ia lalu

berjanji akan membawanya. Istri Fir'aun kemudian berkata

kepada semua wanita yang ada di sekelilingly4 'Tidaklatl

seseorang di antara kalian menetap di sini kecuali ia harus

menyambut Anakku dengan hadiah dan kehormatan, agar ia

melihat hal ittr. Aku akan mengutus seseorang yang bertugas

mengawasi setiap orang di antara kalian'.
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Hadiah dan kehormatan pun terus berdatangan menyambut

kedatangan Musa, sejak ia keluar dari rumatr ibunya sampai

masuk ke kediaman istri Fir'aun. Ketika Musa masuk

kepadanya, Musa menghomratinya dan sangat senang

kepadanya, serta kagum dengan perlakuan ibunya yang baik

terhadapnya. Isti Fir'aun lalu berkat4 'Bawalah ia kepada

Fir'atm, supaya ia menghormatinya'. Ketika ia dibawa masuk

kepadanyq lalu diletakkan di pangkuan Fir'aun, tiba-tiba

Musa memegang jenggot Fir'aun dan menariknya. Lalu
berkatalah salah seorang musuh Allah, 'Tidalikah engkau ingat
janji Allah kepada Ibratrim, bahwa Dia akan mengalatrkanmu

dan menghancurkanmu? Fir'aun pun memanggil fukang jagal

agar menyembelihnya -ini termasuk salah satu fitrah watrai

Ibnu Jubair. Lalu datanglah istri Fir'aun dengan berlari kepada

Fir'aun dan berkata" 'Apa pendapatmu tentang anak bayi yang

engkau hadiatrkan kepadaku ini?' Fir'aun berkat4 'Tidakkatl
engkau tatru bahwa ia akan mengalahkanku?' Istri Fir'aun lalu

berkat4 'Mari kita buat sesuatu agar engkau tatru mana yang

benar. Datangkan dua bara api dan dua permata, lalu dekatkan

ia kepadanya. Jika ia mengambil permata dan menjauhi bara

api, berarti ia mengerti. Musa kecil lalu didekatkan kepadanya,

dan ternyata Musa mengambil bara api. Mereka pun

menjauhkannya darinya karena takut tangannya terbakar. Lalu

berkatalatr istri Fir'aun, 'Tidakkah engkau lihat?' Allah pun

memalingkannya darinya setelatr ia hampir membr:nuhnya,

dan Allatr menyempurnakan kehendak-Nya.

Ketika Musa telatr beranjak dewasa dan menjadi seorang laki-

laki, tidak ada seorang pnn dari pengiktrt Fir'arm yang berani

menganiaya atau mencela bani Israil yang bersamanya. Ketika

ia sedang berjalan pada suatu hari di pinggir kota, ia melihat

dua orang bersengketa" satu orang Israil dan satunya pengikut
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Fir'aun. Orang Israil lalu meminta tolong kepada Musa,

sehingga Musa menjadi marah karena ia berani bersengketa

sementara ia tahu kedudukan Musa di mata bani Israil, dan

tidaklah orang-orang mengetahui kecuali ia dari sisi susuan

selain ibunya Musa, akan tetapi Allah telah memberitahukan

kepada Musa tanpa memberitatrukan kepada orang lairu maka

orang tersebut pun dipukul oleh Musa dan langsung mati

seketika, dan tidak ada seorang pun yang melihat keduanya

selain Allah dan orang Israil. Lalu berkatalatr Musa ketika ia

membnnuh laki-laki tersebut, U U3f :$'r1 :1ri Si' b1:ii
@ 'Ini adalah perbuatan syetan sesungguhnya syetan itu

adalah musuh yang menyesatkan lagr nyata

(permusulrannya) '. (Qs.Al Qashash [28]: l5).

Kemudian XiSi'j Et'$ Jfr' 4E;' lxv 4L:i,, JG

@ #)1 'Musa mendoa, "Ya Tulanht, sesungguhnya aht

telah menganiaya dirifu sendiri ksrena iru ampunilah aht".

Mala Allah mengampuninya, sesungguhrrya Allah Dialah

Yang Maha Pengampttn lagi Malw Perryayang'. (Qs. Al

Qashash [28]: 16)

Musa pun menjadi takut di kota tersebut dan mencari-cari

berita. Lalu datanglatr Filaun, dan dikatakan kepadanya, 'Bani

Israil telatr membunuh seorang pengikut Filaun, maka karni

mentmtu! dan jangan pernatr engkau mengamprmi mereka'.

Fir'aun lalu berkata, 'Carilah pembuntrhnya dan saksinya'. Itu

karena tidak dibenarkan menghukum tanpa dalil. Mereka pun

mencarinya. Ketika mereka berkeliling mencari-cari tapi tidak

menemukan bukti, lewatlah Musa keesokan harinya, ia melihat

orang Israil yang kemarin berkelahi dengan pengilort Fir'atrn,

sedang berkelahi lagi dengan pengikut Fir'arur. Orang Israil itu

lalu meminta tolong lagi kepada Musq namun Musa telatr
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menyesali perbuatannya kemarin (membunuh pengikut

Fir'aun), maka Musa marah, dan ketika hendak

menghantamkan tangannya kepada pengikut Fir'aun, ia berkata

kepada orang Israil atas perbuatannya sekarang dan kemarin,

Voley'sesungguhnya kamu orangyang sesat yang nyata

kesesatannya'. (Qs. Al Qashash [28]: l8) Orang Israil tadi lalu

melihat ke arah Musq setelatr mendengar perkataan Musa
yang demikian kepadanya, saat ia maratr seperti kemarin,

sehingga ia menjadi takut kalau-kalau Musa juga akan

padatral Musa tidak ingin memukulny4 tapi

hendak memukul pengikut Fir'aun. Akhimya ia berkat4 6;5-
&jc; 6*t o Sq6K J*fuj 

"y:,j.i \w e K di{,1 #I
@'r-4gif iift'Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak

membunuhht, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh

seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak

menjadi orang yang berbuat sqyenong-wenang di negeri (ini),

dan tiadalah knmu hendak menjadi salah seorang dori orang-

orang yang mengadakan perdamaian'. (Qs. Al Qashash [28]:
19) la mengatakan demikian karena ia khawatir Musa

memukulnya. Keduanya lalu terdiam.

Pengikut Fir'aun tersebut (yang berkelatri dengan orang Israil)
lalu pergi kepada kaumnya unhrk memberitahukan apa yang ia

dengar dari orang Israil tadi. Fir'aun pun mengirim para jagal

rmtuk mencari Musa. Lalu datanglatr seorang pengikut Musa

dari ujmg kota, mengambil jalan pintas hingga sampai kepada

Musa sebelum mereka, lalu ia memberitahukan apa yang

terjadi -itu 
juga salah satu fitnah wahai Ibnu Jubair-.'raq

Ath-Thabari dalam tafsir (1D34), Al Baihaqi dalam Sunan Al lQtbra (6139'l),
dan Al Haitsami dalan Majma' Az-Zawa'id Ql57).
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24221. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami dari Isq Al Harits

menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami,

semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, Ci Jf6 "Dan Kami telah mencobamu dengan

beberapa cobaan," ia berkata' "Maksudnya adalah ujian, yaitu

dimasukkan ke dalam peti, latu dihanyutkan di sr'mgai,

kemudian ditemtrkan oleh pengilut Fir'aun, kemudian keluar

dari Mesir dengan ketakutan."

Muhammad bin Amr berkata: Abu Ashim berkata"

"Maksudnya adalah dalam keadaan takut atau lapar'" Abu

Ashimragu.

Al Harits berkata, 'Maksudnya adalah, dalam keadaan takut,

dan ia tidak ragg.rl4e5

24222. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama Ia

jWa berkata "Dalam keadaan takut." Ia tidak *gu'tn"

24223. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kalni dari Qatadatr, mengenai fimran Allah, Ci ';ifj
"Dan Kanrri telah mencobamu dengan beberapa cobaon," ia

berkata, "Makzudnya adalah, Kami mengujimu de'ngan suatu
.. .,1497

uJlan..

24224. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

t{$ Mulahid dalam tafsir (1R96).

'M lbid
r1' Al Qruthubi dalam tafsir (l l/lgE).

L
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu pemah mendengar

Adh-Dhahhak berbicara mengenai firman Allah, (j6 ;ii{-t
. "Dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan," ia

berkata, "Maksudnya adalatr ujian setelatr ujian."laes

Sebagian mereka berpendapat batrwa malrranya adalah, dan

Kami mengikhlaskanmu, Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24225. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, (3;igt "Dan Kami telah rnencobamu

dengan beberapa cobaan," ia berkata, "Maksudnya adalah,

Kami mengikhlaskanmu dengan suatu keilfilasan."l4ee

24226. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Muslim, ia
' berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair berkata

tentang firman Allah, Ciiffi "Dan Kami telah mencobamu

dengan beberapa cobaan," ia berkata" "Makzudnya adalatr,

Karni mengikhlaskanmu dengan suafu keikhla"an."l5@

Pada bagian lalu telah kami jelaskan makna lataz}r, $t, fng
artinya ujian dan cobaan. Kami juga telatr menyebutkan sejumlah dalil

atasnya Oleh karena ittl tidak perlu kami ulang di sini.lsol

taeE 41 Mawardi dalam An-Nukat wa Al \run Gla0B).
t499 Al Qnrthubi dalam tafsir (ll/198) dan lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(sr2E5).rs Maawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3/403).
rsr Lihat penaftiran surah Al Baqaratr ayar lo2.
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Talrwit fiman Altah: ';';:, J:A e i* e$ |uo*o kamu
tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan)

Dalam redaksi ayat ini ada yang dibuang, karena dianggap telah

dipalrami dari indikasi ayat tersebut. Maknanya adalah, Kami telah

mengujimu dengan berbagai ujian, engkau lari dan keluar ke negeri

Madyan dalam keadaan takut, lalu tinggal di sana selama beberapa

tahun.

Takwil liman Allah: 6#- )i {i er'i (Kemudim kamu

datang menurul waktu yang ditetapkan hai Musa)

Allah berfirman: Kemudian engkau datang pada waktu Kami
hendak mengangkatnu sebagai seorang nabi yang Kami utus kepada

Fir'aun.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24227. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknyab 4art Ibnu Abbas, mengenai firman
AllalL 6; )i li +'i "Kemudian kamu dotang mentrut
waldu yang ditetopkan hhi Musa," ia berkata, "Maksudnya
adalah, sungguh, engkau telah datang pada waktu yang

ditenttrkan, wahai Musa. " 
I 502

24228. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harir menceritakan kepadaku,

rm Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir GnSq.
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ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanyg.daylb:y A9)
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, /3 8p ,+ i
6* "Kemudian lmmu datang *rnuirt wafuu idg
ditetapkan hai Musa," ia berkata" "Malsudnya adalatr, sesuai

janji." tss'

24229. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata,

"Maksudnya adalatr, atas suatu j*ji.'"on
24230. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdunaz.zaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatrukan kepada kami dgli Qatadah,
mengenai firman Allah, UA )ti & ,.+ -i 

"Kemudia
kamu datang menurut wabu yang ditetapl@n lwi Musa," ikamu dotang menurut wabu yang drtetapkan tiai la
berkata, "Maksudnya adalab ketentuan risalatr dan

kenabian."lsos

Orang Arab biasa berkata :i * it'li iE yang maksudny4 ia

datang saat diperlukan. Seperti ,r"ui* penyair berikut ini:

,i & ;;'ii, ,J k ...Liduk'rt ait .sr srl

"Ia meraih tampuk kekhilafalun, atau memang itu sudah menjadi

lretetapan, sebagaimana Musa yang mendotangi Tuhanrrya pada saat

yang tepat."ts6

000

lll Uujania dalam tafsir (l/396) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD423).nn lbid
1505 Abdurrazzaq dalam tafsir (3117).to Bait ini milik Jarir, dari'qasilah yang memuji Umar bin Abdul Aaz. Lrhat

diwannya (hal. 2l l).
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"trcqJ; clqlfr-ts;t @ J'1 ,;)W6

@;t fryiitrLt6li@F
uDan Atcu tplah memililvrru urfiik diri.l<u. Pugilahl<ntttu
b esqtn saudm arru dmgart nwnb aw a ay at' ay at'I(u, dmt

iangcnttaht<fi ruLbeilunlalaidalanmengingat'K";pnstl&
l,afinlbq&nlnpodaFir'aurt,sesnngguhnyaDiatclah

melmnpauibdtas." (Qs. Thaahaa [20]: 4l'43)

Allah berfirman: Aku telah menganugeratrkan nikmat-Ku

kepadamu, walrai Musq yaitu memilihmu sebagai seorang rasul yang

bertugas mengemban risalah-Ku, serta melaksanakan segala perintah

dan lmangan-Ku.lso7

Allah berfimran, "Pergilah engkau dan saudaramq Harun,

dengan membawa ayat-ayat-Ku. Pergilatr kalian berdua dengannya

(ayat-ayat-Nya) kepada Fir'aun, karena ia telah melampaui batas.

Sampaikanlah risalah-Ku kepadanya."

Allah berpesan, "Janganlatr kalian berdua lalai dari mengingat-

Ku atas hal-hal yang Aku perintahkan dan hal-hal yang Aku larang,

karena dengan mengingat-Ku kalian menjadi kuat dan teguh, dan

dengan mengingat-Ku Aku juga mengingat kalian, sehingga Aku akan

melimpatrkan berbagai macam kenikmatan kepada kalian."

Latazh ti Uerasal dari perkataan 'i *i itr rii l,'i:l0 a
Vt d-'*t ,t\, yang artinya lemah. Seperti ucapan At Aiiaj dalam

ryui*yu beriiort ini:

'-? 6j ;h, ttdyr ii ?'ol':.J "rZJ Gt t;

r5r 16ro Abi Hat.im dalaur tafsir Q n4B).
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" Dan tidak pernah Muhammad b er sikap lemah s ej ak Tuhan

mengamlruninya atas apa yang telah lalu dan yang aknn datang."rs08

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24231. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, 
"f> A 6 J; "Dan ianganlah lcamu

berdua lalai dalam rnengingat-Kt," ia berkata, "Maksudnya
adalah, j angan lambat. "

24232. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, 4C6{; "Danianganlah kamu berdua lalai dolan
mengingat-Kt," ia berkata, "Maksudnya adalall jangan lemah

dalam mengingat-Krr. n I soe

24233. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semualya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

"f>e(4!j 
"Or"

janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Kt," ia
berkata, "Maksudnya adalalL jangan lemah dalam mengingat-

Ku.ul5Io

r50E Dua bait ini milik Al Ajiaj (w. 90 H-708 M). Lihat dalam diwannya di Al
Mausu'ah As-Syi?iyah Al Eleknoniyah, Majma'Ats-Tsaqafi, Abu Zhabi.

rt@ Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D423).
t5r0 Mujatrid dalam taftir (1t397).



Tafsb Ath:Ihahari

24234. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

"f, 4 q lj "Don ianganlah lamu berdua lalai dalam

mengingat-Ku," ia berkata, 'Maksudnya adalalL jangan lemah

dalam mengingat-6o.:: I 5 I I

24235. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

keqqda kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, A E J;
'/'Gj.| "Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-

Ku," ia berkat4 "Maksudnya adalah, jangan lematr dalam

mengingat-Ku."l512

24236. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada karni, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada karni dari Qatadah,
mengenai firman Allah, 

"f, e q {; "Dan janganlah komu

berdua lalai dalam mengingat-Ku," ia berkata, "Maksudnya
adalatr, jangan lemah dalam mengingat-K,r. n I s I 3

24237. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pemah mendengar

Adh-Dhahhak berbicara mengenai finnan Allah, 
"f>CE{;"Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Kt," ia

berkata "Maksudnya addah, jangan lemah dalam mengingat-

11r.::1514

tttt lbid
r5r2 Al Mawardi dalam AwNukat wa Al Uyttn (31404).
r5r3 Abdurrazzaq dalam tafsir (3117).
Er4 Al Qurthubi dalam tafsir (l l/198) dari lbnu Abbas.
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24238. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kaI0ni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman AllalL 
"5> 

AqJ; "Danianganlah kamu

berdua lalai dalam mengingat-Ku," ia berkata' *Lafazh ;t)t
artinya adalatr orang yang lengatr dan lalai."lsls

o00

6, J 366is:J 6 @ ee i i{S xi q{i 5 {-{;

@c;{Jfw
"..'Mdlubfricaralahlwrwbqdtnl<epadf,iuyadengan

lat*l<atayar.glemah.lenrbutrnrudah.mudahm.iaingatdtlttt
talcut'.Bqkarralahm,a:el<abqdatar'YaTuhmtl<ilni,

senrngguhny al<amil<hawatir bahwa ia segua rwtyil<sa

kf,rni atnt dlsrr benatrtah melmqaui bof;as' ."

(Qs. Thaahaa [20]: 44.45,

Allatl berfirman kepada Musa dan Han[r, "Berbicaralatr kamu

berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lernbut."

Disebutkan bahwa perkataan lemah-lembut yang diperintahkan

Allah kepada keduanya urtuk diucapkan kepada Fir'aun, adalah dengan

kiasaru sebagaimana disebu&an dalam riwayat berikut ini:

24239. Ja'far bin binti Ishaq bin Yusuf N A?xjaq berkata: Sa'id bin

Mutrammad Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Shaleh menceritakan kepada kami dari As-

Sudi, tentang firman Allab 4 <; X {ft 'UA- berbicaralah

rits Kami tidak menemukan atsar tni dalam literatur yang kami miliki'
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lramu berdua kepadanya dengan lrota-lmta yang lemah-

lembut," ia berkat4 "Kata kiasan."15l6

Tatiwil fiman Allah: l#;i'S'il:S (Mudah-mudahan ia

ingat atau takut)

Para atrli tafsir berselisih pendapat tentang makna lafazin i;A
"Mudah-mudahan ia," dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, tanda tanya.

Seakan-akan mereka menakwilkannya, "berbicaralah kamu berdua

kepadanya dengan perkataan yang lemah-lembut, lalu lihatlah apakah ia

Mdar dan mau introspeksi diri serta talaf kepada Allah, sehingga tidak

lagi melakukan kelaliman?

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24240. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada karli _dalt Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, {r5- j !'gm "Mudah-mudahan ia

ingat atau tah$," ia berkata, "Maksudnya adalah, apakah ia

sadar atau takut2rr 
l5lz

Sebagian atili tafsh berpendapat bahwa maknanya adalah, agar.

Mereka menakwilkanny4 'pergllah kalian berdua kepada Fir'aun,

karena sesungguhnya ia telah melampaui batas. Seru dan nasihatilatr ia

supaya ia sadar atau taktrt, seperti perkataan seseorang, ',JJii:lk S;t
!!hl irli "Kerjakanlah pekerjaanmu agar kamu mendapatkan upahmu."

Atau ucapan, 'Bekerjalatr agar kami dapat makan."

1516 As-Suyutlri dalam Ad-Dttrr Al Mantsur (5/530) dari Ibnu Abbas dan Ali. Ia
menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

rr7 Al Baghawi dalam taftir (3D19).
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Kedua pendapat tersebut mengandung sisi kebaikan, dan

keduanya termasuk pendapat yang benax.

Talrwil rirman Allah: -e* y;-5,3{iAy-l1j'{6' @erkatatah
mereka berdua, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya hami hhawafir

bahwaia segera menyilcsa kaml't)

Musa dan Harun berkata: Wahai Tutran kami, sesungguhnya

kami berdua takut kepada Fir'aun. Jika kauri menyerunya kepada apa

yang Engkau perintahkan kepada kami, maka ia pasti langsung

menghukum kami.

rafazh i! uerasa dari ungkapan mereka ?t yi iy C ii
Atau perkataan mereka, ipt Srt'6 "Mereka saling ("puau ui,

atau rumatr." Seperti ucapan seorang penyair dalarn syaimya berikut ini:

].e.rqQ 4t Lii
"Ilj (seorang kofir dori kalangan non-Arab) telah melebihi dan

-- , 
kami."l'l|

I-atazh -blri)l artinya berlebih-lebihan dan melampaui batas.

Dikatakan U? e'*rlt "engkau telah berlebihan dalam bicaramu".

IAta;/1.'uirfit artinya lalai. Dikatakan, i(lr r.ii ,l &1 V*g
artinya, engkau telah lalai dalam hal ini.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

24241. Mutrarnmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al

t5rt Tidak kami ketatrui pelantunnya. Disebutkan oleh Abu Ubaidah dalan Maiaz Al

Qur'an QDO) dnAl Qurthubi dalam tafsir (l l/201).

t

l

I
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Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami, semwmya dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 mengenai firman Allall str- J 5 W t5- J,,n
segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas,"
ia berkata, "Maksudnya adalah huhunan dariny4'l5le

24242. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.l520

24243. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, ,18- fr 5 W y5- 6 "Ia segera

menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas," ia
'berkata, "Kami takut ia akan langsung menghukum kami
apabila kami menyampaikan apa yang Engkau perintatrkan

kepada kami." Ibnu Zaid lantas membaca firman Allah, 'i j6
J:6 '{f T'4 ,iy Ug "Ailah berfirman, 'Jangantah

lamu berdua khawatir, sesungguhnya Aht beserta kamu

berdua, Aht mendengar dan melihat'. "r52r

ooo

{;; sy.i-ji :Qi6 @ ji; U,1u. ef-urti i 6
k; ; 6G,1+ ; A *d,t;>t-6.s,,b:6 a6

@e1li$tie'iA\

r"e MuSahid dalamtaftir (1fr97).
tsm lbid
tt2r Ibnu Al Jauzi drllan' Zad Al Mosir (5D90).
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"Nlahbuftrmm,'Janganlahl<anubqihnldwwatir,
s esttngulvry d Al<u b esqta l<mrau b er dua, Alcu nendmsdr
dm melihdt' . Mal&, datmglah l<frnau bedrn l<cpadarry a
(F ir' am) dm l<ntal<mtlah,' S enmgulmy a lrami b q dua
adalahutusanTuhmrrw,mal<alepasl<mtlahbanilv.a'il

b q samn l<flnri dm j arrganldh l<affw mmyil<sa m.q el,a.

Sesnnggulmy a l<f,nJi telah dntang l<ep admrru dmgart
menrbawabukti (tas l<sas'ulanl<orni) dmi Tulwrurut. Dart
lceselonratrrnifi.tdilimpahl<frr.lnpdaorangydr.gmengililti

peailtiuk'." (Qr. Thaahaa [20]: 46.47)

Talnvit liman Allah: J:6 'J -t:?4. uiy\fl i i6
(Allah berlirman, "langanlah hamu berdua khawatir, sesungguhnya
Ahu beserta hamu berdua, Ahu mendengar dan melihat n)

Allah berfirman kepada Musa dan Harun: Janganlah kalian
berdua takut kepada Fir'aun, karena Aku bersarna kalian berdua. Aku
mendengar apa yang terjadi antara kalian berdua dengannya, dan

melihat apa yang kalian berdua kerjakan dan apa yang ia kerjakan.

Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Ku, maka datanglatr

kalian berdua kepadanya dan katakan kepadanya" "Sesungguhnya kami

berdua adalah utusan Tuhanmu."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24244. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mqrceritakan

kepadaku tentang firman Allah, '{51"1, uiynfl i i6
J:5 "Allah berfirman, 'Jangailah kamu berilua Htawatir,

sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aka mendengar dan

melilrut'." la berkat4 "Ibnu Juraij berkat4 'Maksudnya

adalah, Aku mendengar dan melihat apa yang ia katakan
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kepada kalian berdu4 dan Aku akan mewahyukan kepada

kalian berdua hingga kalian dapat menjawabnyut 't;1522

rarrwil liman Allah: 4$ {;' Vy 'i}i:Q5 (Maka

dotanglah kamu berdua hepadanya [Fir'aunJ dan katakanlah,

"sesungguhnya hami berdua adalah utusan Tuhanmu")

Allah berfirman: Datanglatr katian berdua kepada Fir'aun, dan

katakan, "sesungguhnya kami utusan Tutranmu. Dia mengutus kami

kepadamu agar kamu melepaskan bani Isra'il bersama kami.

Kirimkanlah mereka bersama kami dan janganlah engkau menyiksa

mereka dengan membebani mereka pekerjaan yang keras'

SesunggUhnya kami datang dengan membawa bukti kebenaran

(mukjizaQ dari Tutran kami, batrwa Dia benar-benar mengutus kami

kepadamu. Jika engkau tidak percaya dengan perkataan kami, maka

kami akan memperlihatkannya kepadamu, dan keselamatanlah bagi

orang yang mau mengikuti pehrnjuk Allah.'

ooo

,;,3i6@ i;; zK i {i $i.r'J rJy'*J iuy
&j" ?i

/tt t)z / z

illu, Jti @ i{.;,51K1,P- ))

"...'sesungguhnydtalahdiwalryul<mlnpodokamibahwa
silac itu (ditinpal<f,r.) dtas orarlg.otang ydrJg men&15tal<mt

dmbupating! . Berll<ataFir'aun, 'Mallvl- siapal<ah Tulwrww
bq dua, hai l\thlr;a?' Nhrsa b qlcata,' T uhort llorlni ialah

(Tuhm) ydrJg t4lah rnefiqilmlnpoda tiap.tiap se-swtttt

benafu lceiadianrryark*lrrudiantnenrfu irryapetuttiuk'
(Qs. Thaahaa [20]: 48-50)

Jti!,[i3L..6g;$Ac,

r52 Asy-Syaukani dalam Fah Al Qadir (31371).
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Talrwil firman Allah: 4t1;3t J eiy'eJ i liy{snuossut wo
telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu)

Allah berfirman kepada Musa dan Harun: Katakanlah kepada

Fir'aun, "Sesungguhnya tela?r diwatryukan kepada kami bahwa siksa-

Nya pasti ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan dakwalt

(ajakan) kami dan yang berpaling darinya."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24245. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kppada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, $ Srt'J
i$;4K 4f "Bahwa sil<sa itu (ditimpakon) atas orang-orang

yang mendustakan dan berpaling," ia berkata" "Makzudnya

adalah, siksa akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan

Kitab Allah dan berpaling dari ketaatan-Nya."1523

Talrwil fiman Allah: 6A(K: "; 
i6 (Berkata Fir'aun,

nMaka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?")

Dalam redaksi ayat ini ada yang tidak disebutkan,tarena telah

dipatrami dari indikasi sebelumny4 yaitu firman-Nya, :C'E "Maka

datanglah lamu berdua kepadanya (Fir'aun)." Keduanya lalu

menyarnpaikan kepada Fir'arn apa yang diperintatrkan Allah kepada

merek4 kemudian Fir'aun berkata kepada keduanya, $1,5-K: "; 
i6

"Berlrata Fir'aun, 'Maka siapakah Tuhanmu berdua, lui Musa'?"

Orang yang diajak bicara hanya Musa, padahal pembicaraan

sebelumnya kepada Musa dan Harun, karena suatu dialog hanya tedadi

dari seseorang meskipun pembicaraan dilalcukan secara berkelompok,

seperri firman Allah, @f; #, e$Igtq';6 "Mereka lolai

"a lbnu Abi Hatim dalarn tafsir (7D424).
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alran ilrnnnya, lolu ilmn itu melompat mengambil jalannya ke laut itu."
(Qs. Al Kahfi [8]: 6l) Padahd, yang membawa ikan tersebut satu

o"rqJrg, yaitu muridnya Musa. Dalilnya adalatr firman Allah, \y;;i X
'f";s'dlti jt!-rl1 uj LA Le ;V)';t"ai Jl,xJ "Muridnya

menjawab, 'Tahukah kamu tatlala kita mecari tempat berlindung di
batu tadi, maka sesungguhnya aht lupa (menceritakan tentang) ikan itu
dan tidak adnlah yang melupakan aht untuk menceritakannya kecuali
syetan'. " (Qs.Al Kahfi [8]: 63)

Tarrwil firman Arrah: a'i ? ,a^ii. ,G 3 $a cii e, ig
(Musa berhata, "Tuhan kami ialah [TuhanJ yang telah memberihan
kepada tiaptiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya
petunjulc')

Maksudnya adalah, Musa menjawab, "Tulran kami ialah Tuhan
yang telatr memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadianny4
kemudian memberinya petunjuk. "

Maksudnya, tiap-tiap maklrluk diberikan pasangan dari maktrluk
dengan yang sejenis, misalnya laki-laki menikatr dengan perempuan,

binatang laki-laki kawin dengan binatang perempuan, kemudian mereka

diberikan petunjuk cara memperoleh ketunrnan dan mengonsumsi

makanan serta minuman, serta keperluan lainnya.

Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat ini.

Sebagian berpendapat seperti yang kami utarakan tadi. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24246. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdutlah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepada kami dad Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, U'i? ,:reL .i, 3 $A a$ fi; ie
"Iulusa berkata, 'Tulwn lami ialah Quhan) yang telah

memberikan kepada tiaytiap sesuatu bentuk kejadianrrya,



SurilTlwalw

lremudian nemiiriru.iA petunjuk'." Ia berkata, "Maksudnya

adalah, Dia menciptakan bagi tiap-tiap makhluk pasangannya,

kemudian menunjukiirya cara perkawinarurya, makanannya,

minumannya jempat tinggalnya, dan proses kelahiranny u.nt524

24247. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

Atlah, aL f ,a";i ,.{, 3 *;t -,.s;Ji eJ i6 "M*o bertcata,

'Tuhan lrami ialah (Iuhan) yang telah memberikan lupada

tiaVtiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya

petunjuk'." Ia berkata, "Maknanya adalah, memberikan bagi

setiap binatang pasanganny4 kemudian menunjukinya cara

perkawinannya."ls2s

Sebagian berpendapat bawa maknanya adalah, Dia

menunjukinya kepada kasih sayang, kebersamaan, dan perkawinan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

242:48. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

auan, a3G i i;L ,5, 3 &11-,e$ 
gJ iv "M^o bertrata,

'Tulran kami ialah (Iuhan) yang telah memberikan kepada

tiap-tiap sesuatu bentuk keiadiannya, kemudian memberinya

pehmjuk'." la berkata, "Maknanya adalah, menunjuki

sebagian mereka kepada sebagian lain, menyatukan hati

mereka, dan menunjuki mereka cara melakukan perkawinan

sesamamereka."

t5z Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn424) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uw(3t406).

r52s Al Mawardi drdram An-Nukat wa Al tlytn QlailQ.
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Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalatr, Dia
memberikan bentuk bagi segala sesuatu, yaitu bentuk penciptaannya,
kemudian menunjukinya kepada hal-hal yang menjadi
kemaslatratannya, seperti makanan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24249. Abu Kr.raib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kqmi dari Al-Laits,
dari {gjatrid, mengenai firman Allah, ,;; 3 &i oit eJ j'6

UL f )'i', 
*14^a berkata, 'Tuhan kami ialai (Tuhan) yang

telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk
lrejadiannya, lremudian memberinya petunjuk'." Ia berkat4
"Maknanya adalah, Dia memberikan bentuk bagi segala

sesuafu, kemudian menunjukinya kepada keperluannya."l 525

24250. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, AI Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, lari Mujahid, mengenai firman Atlatr , ,l fuigit: jE
Ui ? ''^ii- ..di "Musa berkata, 'Tuhan lcami ialah euhan)
yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk
lrejadiannya, kemudian rnemberinya petunjuk'." Ia berkata,

"Maknanya adalah, menyempumakan bentuk penciptaan

setiap binatang, kemudian menunjukinya kepada

kemaslatratannya, serta mengaj arinya."l s27

24251. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman

"' Ibnu Abi Hatim dalan tafsir (7D425).
1527 Muiahid dalam tafsir (tl3gT:
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Allah, aL i ,a,3i d, 3 fi -,s0i C; i6 "M^o bert<ata,

'Tuhan kami ialah (Iuhan) yang telah memberiksn kepada

tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya

petunjuk'." Ia berkata, o'Maknanya adalatr, menyempumakan

bentuk penciptaan setiap binatang, kemudian menunjukinya

kepada kemaslahatanny4 dan mengajarinya. Tidak

menjadikan bentuk manusia seperti binatang, serta tidak

menjadikan benttrk binatang seperti manusi4 melainkan

menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan dan

perhitungan-Nya. " 
I 528

24252. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Humaid, dqi $uj.ahid,
mengenai firman Allah, &i1 i ,a^;i n' 3 &i 

"i:i 
e.; i6

"Musa berkata, 'Tuhan kami ialah (Iuhan) yang telah

memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bennk lceiadiannya,

- lremudian memberinya petuniuk'." Ia berkata, "Maknanya

adalah, Dia menunjukinya kepada cara bekerja dan mencari

kebutuhan hidupnya." I 52e

Sebagian atrli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalah, Dia

memberikan segala sesuatu yang menjadi kemaslahatannya, kemudian

menunjukinya kepadanya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

24253. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar mernberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, e'i i |r;L ;;, 3 &L13ii t|'; i'6
"Musa berkata, 'Tuhan kami ialah (Iuhan) yang telah

"r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q n425).

'52' Taldrii-nya telah dijelaskan terdahulu.
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memberikan kepada tiap-tiap sesuotu bentuk kejadiannya,
lremudian memberinya petunjuk'." Ia berkata, "Maknanya
adalah, Dia memberikan segala sesuatu yang menjadi
kemaslatratanny4 kemudian menunjukinya kepadany u.nt530

Abu Ja'far berkata: Alasan kami memilih pendapat yang kami
pilih dalam penakwilan ini adalah, karena Allah menginformasikan
batrwa Dia telah memberikan bentuk penciptaan kepada tiap-tiap
sesuatu, dan tidak diberikan dengan pemberian yang samq melainkan
diberikan sesuatu yang lain, sebab suatu pemberian menghendaki
adanya pemberi, yang diberi, dan pemberian. Tidaklah suatu pemberian

sama dengan yang diberi, dan jika tidak sama maka nyatalah batrwa jika
dikatakan, "Dia memberikan bentuk penciptaan kepada manusia,"
maknanya adalah, Dia memberikan sebagian sifat yang dengannya ia
dan yang lain disebut manusia. Jadi, seakan-akan orang yang

mengatakan demikian berkata "Dia memberikan 'diri' kepada setiap

maltrluk." Tidak benar jika perkataan ini ditakwilkan dengan-makna
yang dikenal dari makna pemberian, meskipun ada kemr:ngkinan benar.

Jika demikiarU maka makna yang paling tepat adalatr yang
mengatakan bahwa setiap sesuatu diberikan Allah seperti bentuk
penciptaannya, lalu ia dikawinkan denganny4 kemudian diberikan
petunjq seperti yang sebelumnya telah kami jelaskan. Penyebutan

lataz}n.p "seperti" tidak disebutkan.

Aja pula yang berpendapat bahwa firman-Ny4 |rfr. d, 3 $L\
Ei f "Muro berkata, 'Tulwn kami ialah (Tutan) yang telah
memberilran lcepoda tiap-tiap sesuatu bennk kejadiannya, kemudian
memberinya petunjuk'." adalah sama dengan perkataan, *Abdullah

seperti singa" Kemudian kata "seperti" dihapuskan, dan cukup dengan

berkata, "AMullah si singa."

rt'o Abdurrazzaq dalam tafsir Qt373).

ooo
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'j;J "ri u q i4ti:bj rr @ jjVr .b;jt J6 t* j6

@J-.i'!;")
"Berl<ataFir'mmr'Malrabagdintonf,lrahkeafuafl wrat.umnt

yarng dnlwlu?' Nlusa merfawab, 'Pengetalumr tentang itrt
adn di sisi Tuhanlcu, di ilalom sebuahl<itab, Tulwttwri

ddak al<sr. salah dnn ddak (fiila) lupa'.u
(Qs. Thaahaa [20]: 5L,52)

Allah berfirman: Fir'aun berkata kepada Musa 
-ketika 

beliau
menyebutkan sifat-sifat Allah-, "Lalu bagaimana dengan umat-umat
terdahulu yang tidak beriman dengan apa yang engkau katakan, yang
menyembah pafung dan berhala?" Musa menjawab, .?engetahuan

tentang umat-umat terdahulu tersebut ada pedra sisi ruhanku dalam
ummul Kitab, dan aku tidak mengetahuinya. Tuhanku tidak akan salah
dalam segala kehendak-Nya, dan tidak pula lupa hingga mengerjakan
yangtidak benar."

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24254. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, ;rr1; j; UJ ,,Trhor kami tidak
akan salah dan tidak (pula) lupa,,,ia berkat4 ..Maknanya

adalah, Ttrhanku tidak pernatr salah dan lupa.ut53l

24255. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

i1

tt" fbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D425).
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kepadq kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, j; UJt.' J' ,r..(#: U luhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupe,,,
ia berkata, "Maknanya adalah, Dia tidak luput dari umat,umat
yang terdahulu. Allatr memerintahkan seorang nabi-Nya untuk
berkata, # + q '^4li7L. 'Pengetahuan tentang itu ada di
sisi Tuhanht, di dalam sebuah kitab'. Maksudnya adalatr umur
dan ajalnya."ls32

_ 
Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna firman,Nya, J

;^rlj "; 
'jA 

"Tulun kami tidak alcan salah dan tidak (pula) lupa,u
adalah satu. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24256. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari'Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allatr,,;; J; 

"" 
Ui

"Tuhan kami tidak akan salah don tidak (Wla) lupa,,, ia
berkata, "Maknanya adalah, keduanya adalah satu."l533

24257. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama.l53a

Orang Arab biasanya berkata" li;;'ttl6,,p, 'fot* lupa akan
rumahnya." Demikianlah, dalam setiap sesuafu yang tetap dan tidak
berubatr. Lalu orang yang mencarinya lupa, maka dikatakan 'b t*rpu
huraf alif, dan tidak dikatakan iiif. eaup* jika sesuatu hilang darinya
dan lenyap dengan sendirinya, seperti" 9\yry9, yang dapat hilang
dengan sendiriny4 maka dikatakan, tfi oX SZl.

1532 Tidak kami temukan atsar nidalam literatur yang kami miliki.
fl]' uu;aUia dalan tafsir (tt3g7).
ttu lbid
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Kami telah menjelaskan makna Lata:iniU*irr pada pembatrasan

terdatrulrf maka tidak perlu kami ulang di sini.

ooo

)3i,ij;t"3a'{J Ji(ii3; f;ii €.,t - "ii
@ s1 96e6;i4;w;E{1

" Y arrg telah menj adil<m b asimu bumi seb agai hamp ar m dmt
ydrrg tc,lah rnarjadil<mbagitrw diburni itu ialnrJ-ialan, dmr
menilrut*ar. dmilmgit air lrujan, mal<sKami amrkl/r,ll<mt

dengon ai, l*ion iar berjenis,jenis dflri hm$uh-tuntbuhmt
ydngbermacarn trwztnr." (Qs. Thaahaa [20]: 53)

Talrwil fiman Allah: t1^;1 €;Ji € ,1.* "5i 
(Yang telah

menjadikan bagima bumi sebagai hamparan)

'Para atrli tafsir berselisih pendapatls3s mengenai cara baca ayat

l.r+.

Mayoritas ahli qira'al Madinah dan Bashrah membacanya

dengan kasrah pada hwuf mim dan menambahkan huruf a/f sesudah

huruf ha,yakti t':(1. Demikianlah yang mereka lakukan dalam seluruh

ayat Al Qur'an. Alasan mereka adalatr karena ia merupakan ruIma

tempat, sedangkan 
"iiir 

*"*rakan kata kerja.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya t{ii daam arti,

Yang menghamparkan bumi unhrk kalian.

r$5 Orrng-orang Kufah membacanya dengan fathah pada hwuf mim dat ha.

Sedangkan yang lain membacanya dengan lrasrah pada lnruf nim dan fathah
pada hunrf fta serta a/y'sesudatrnya.
Lihx At-Taisirti Al Qira'at As-Sab'(hal. I123).
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Pernyataan yang bemr adalah, kedua qira'at tersebut saling

berdekatan maknany4 karena jika Allah telatr menghamparkan bumi,

maka bumi menjadi tempat hamparan bagi seluruh makhluk-Nya. Jadi,

dua qira'at tersebut boleh diikuti, karena keduanya merupakan qira'at
yang masyhur

Talrwit fiman Allah: i! 8 F i$t @an yang telah

menjadikan bagima di bumi itu jalan-jaJan)

Allah berfirman: Allah telatr menjadikan bagi kalian jalan-jalan

di bumi. Demikianlatr maknanya, seperti riwayat berikut ini:

24258. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, F ffit
i5 t$ "Dan yang telah meniadikan bagimu di bumi itu

jalan-jaJ:an," ia berkat4 "Maksudnya adalatr jalan-jalan."lsr0

Talrwit fiman Altah: gG nL.ii "*,9;6iV ;3i'-'i;l;
i;1 (Dan menurunkan dari langit air huian, maka Kami

tumbuhkan dengan air hujan itu berienis-ienis dari tumbuh-

t umb uh an y an g b e rmac a m-mac am)

Malaranya adalah, Allah menurunkan hujan dari langitlni

merupakan pemberitatruan dari Allah atas nikmat-Nya kepada para

maltrluk-Nya, yaitu menwunkan hujan dari langit ke bumi, setelatr

selesai menceritakan jawaban Musa kepada Fir'aun atas apa yang

ditanyakan kepadanya.

Allah berfirman, "Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan

tersebut tumbuh-tumbuhan yang bermac,am-macam, yaifu berlainan

wam4 rupa, dan rasa."

rt36 Ibnu Athiyah dalamAt Muharro Al Waiiz(4148).
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24259. Ali bin Daud menceritakan kepadaktl ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, {S 
"G 

62."Dari tumbuh-nmbuhan

yang bermacam-macarn," ia berkata "Maknanya adalall

berbeda-beda."l537

ooo

&iJh*S,itjteL+#V;vW
"Malrarrlahdffi getrtalr;rl<frrlldhbirwtl;rrlg.bhwtangut.

Sesunggzfurya padfl yorng demikian ia4 terdapm tunda'tanda
lceluasamNldhbagiorang.oterrgyarJgbqal<aL".

(Qs. Thaahaa lZOk 54)

Allah berfirman: Makanlah watrai sekalian manusia dari apa-apa

yang baik, yang Kami tumbuhkan dengan hujan yang Kami ttuunkan

dari langit, berupa buah-buatran dan makanan pokok kalian, serta

gembalakanlatr binatang-binatang kalian. Sesungguhnya pada yang

demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan kalian, bahwa tidak

ada tulun selain Dia bagi oralg-orang yang berakal.

ooo

{;3l:c-&_r$'lb6'@e
"Dori bu,rni (tmoh) ihllah Karni meniadil<m lrrlntru' dar.

kepadfiuy a Kami alwrr mmgetrtafikurlrr l<f,nru df,r.

1537 Ibtru Abi Hatim dalam tafsir QD426\

t
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dflripdnfiyl a Kami al<arl mengeluorkf,n l<flnu padfl lali y mg
ldin." (Qs. Thaahaa [20]: 55)

Allah berfirman: Dari bumi, Kami ciptakan kalian wahai

manusia, Kami ciptakan kalian dengan tubuh yang dapat bicara. Lalu ke

dalam bumi Kami kembalikan kalian setelah kematian kalian, lalu

Kami jadikan kalian sebagai tanah kembali, seperti ketika kalian belum

Kami ciptakan sebagai manusia. Lalu dari bumi pula Kami

mengeluarkan kalian sebagaimana kalian hidup sebelum kalian mati,

sebagaimana Kami menciptakan kalian pertama kali.

Firman-Nya, {A :rti "rodo kali yang lain," maksudnya

adalatr, sekali lagi, seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24260. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, {;:t ',:C
"Pada kali yang lain," ia berkata "Maknanya adalah, sekali

lagi'"lsrt

24261. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, .};i 'itG "roao kali yang lain," ia
berkata, "Maknanya adalah, sekali lagi dengan penciptaan

yang lain."ls3e

Abu Ja'far berkata: Jadi, penalcrrilan ayat ini adalah, dari

bumi Kami keluarkan kalian, dan kalian belum berwujud sebagai

maktrluk yang sempurn4 dan akan Kami keluarkan pula kalian darinya

sesudatr kematian kalian sekali lagi, sebagaimana Kami mengeluarkan

kalian darinya pertama kali.

ooo
r53t As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsw (5314).
r53e 16ou Al Jauzi dalam Zad Al Masir Gn%).



SurohTtlu,al:ueu

w(W.c*;JS;
n D an sesu.rrggulmy a Kani telah pulilwtl<m l<ep admy a

(Flr' aun) tmdfl-tf,ndfl kelqasaan Kami semlcmy a, mal<n i4
menhrctal<m dmt mggart (menqtnal<eburman)."

(Qs. Thaahaa [20]: 56)

Allatl berfirman: Sesungguhnya kami telatr memperlihatkan

kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan Kami semrumya atas kebenaran

Musa dan Harun yang Kami utus kepadanya, namun ia tetap

mendustakan dan enggan menerima seruan yang disampaikan oleh

Musadan Harun

ooo

p. 66:S @,g- i*,orj e. €r4.G1 i,6

k A-JJ'#,W'| il- 6";;. fi;v .r#

@;;
" B qrlc,ata Fir' aurr r' Ailal<ah lsnau daung lrrzp ada l<ilni untuk
margwir l<f,rni ilmi negui kani (ini) dmsdrr sihinrw, lwi
lvhz.sa? Danl<nni Pm pdsti al<srr menaannsl,f,r. (pulo)

t<qadanw sihir senacam itu, mal<abwtlah swtht wakar

u.rl/ntk putarnmt antnrakarni danl<flnau, lmgl<fini fidak

alrsn nwryalahirrya dm fidok (pula) l<an'au & swttr tenrpat

yc,lng pertengahan (letalcnya)." (Qs. Thaahaa l20l- 57'58')

Takwit lirman Allah, 6;- i;a,t$ U gA(1 iC

@erkota Fir'aun, "Adakah kamu datang hepada hami untuh

nungush kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa?")

ziz z l/7ailb r-..J\r
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Allah Ta'ala berfirman: Fir'aun berkata 
-ketika 

Kami telatt

memperlihatkan seluruh tanda-tanda kekuasaan Kami- kepada utusan

Kami, Musq "Apakah kamu hendak mengusir kami dari negeri ini

dengan sihir yang kau tunjukkan kepada kami? Aturlah suatu

pertemuan, agar kami juga dapat menrurjukkan sihir kami kepadamu.

Kita lihat nanti siapa yang menang di antara kita?"

Maksud latazh ;;k "Tempat yang pertengalun (etalotya),"

adalah tempat yang adil, berada di pertengahan antara kamu dengan

kami.

Para atrli qira'atberbeda pendapat dalam membaca latazh K,
!t sqooy.

Mayoritas ahli qira'at Hiiaz, Bashrah, dan sebagian Kufah,

membacanya Gi (k.
Mayoritas ahli qira'a, Kufah membacanya ;; k dengan

dhammah.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami dalam

hal ini adalah, keduanya merupakan batrasa yang sudatr masyhur di

kalangan bangsa Arab, yakni dengan harakat dhommah dar, kasrah

pada huruf sin pada latazlr' csly. Para ahli qira'af membaca dengan

kedua-duanya dengan makna yang sama. Oleh kare,na itu, dibenarkan

membacanya dengan salah satu (dari kedua qira'at tersebut).

Dalam kalangan bangsa Arab, terdapat satu batrasa lain yang

lebih masyhur jika bennakna adil dan pertengatran, yaitu dengan

harakat fathah, dan ini lebih masyhur daripada dengan kasrah dan

dhammah. Sebagaimana firman Allah, K{r C3E {, i7.L \yttrG
"...marilah (berpegang) kepada suatu lalimat (kctetapan) yang tidak

t54o Ashim, AmL dan Hamzah membaca lafazh it!.dengan dhommafr pada huruf
sin.
Ahli tafsir tainnya membacanya dengan kasrah. Lthat At-Taisir fi Qira'at As-

Sab'(hal. 123) dan Al Wafi Ji Sarh Asy-Syatibiah (hal 262).
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ada perselisihan antara kami dan kamu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 6a)

Apabila digunakan harakat fathah pada huruf srn, maka hendaknyan

dipanjangkaq dan apabila dengan kasrah atau dhammah, maka

dipendekkan. Sebagaimana syair berikut ini:
,'0"'1tr'irllb'*5 fi ii.a? ,&|s- ok s6 op

Beberapa latazhlain yang serupa dengan lataz}aitu adalah,

,gG1 4;1tb2 ,r?t ,? ,A*5.
,Oj,

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24262. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abi

- Najih, dari Mujahid, mengenai firman /.Jllah,,;;(k "Tr*pot
^yang pertengahan (etalmya)," ia berkata, "Maknanya adalatl,

tempat yang berada di pertengatran di antara mereka'1542

24263. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

serupa.lsa3

rsar Sebuah riwayat dari Abu Tamam menyerupai bait ini pada baris yang kedua,
yaitu:

'ifr2 ;t 4r'a.'n; "ttiL 4*'Jrt u1ifil *1 4
Lihat dalam I d-Diwan pada Al Mausu'ah Asy-Syitiyyah Al Elekroniah.
Riwayat dalan Tafsir Ath-Thabari disebutkan oleh Abu Ubaidatt dalam Maiaz
Al Qur'an QDV),Ibnu Manztrur dalam Lisan Al Arab (entri: gr-) (141413), dan

Al Qtrthubi dalam tafsir (ll2lz).Ia menyambung sanad-nya kepada Musa bin
Jabir Al Hanafi.r*' Mulahid dalam tafsir (l/309) dan lbnu Abi Hatim datam tafsir QD426).

rY3 Ibid
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24264. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ;; k
"Tempat yang pertengahan (etalcrrya)," ia berkat4 "Maknanya

adalah, adil di antara kami dan kamu,"l5#

24265. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatnrkan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, ;; k "Tempat yang pertengahan

(letalmya)," ia berkata, "Maknanya adalah, pertengahan di

antara kami dan kamu."l545

24266. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-S-udi, mengenai firman

Allah, J; k 4-'ii v )h,'i ili 6"r-'r. J1:i
"Maka buatlah suatu waldu untuk pertemuan anttra lcarui dan

kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula)

lramu di stnn tumpat yang Wrtengahan (etabtya)," ia

berkata "Maknanya adalah, adil." l5a6

Dalarn hal ini, Ibnu Zaid berpendapat sebagaimana dalam

riwayatberikut ini:

24267. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, d; k "Tempat yang pertengahan

(etolvtya)," ia berkata, "Maknanya adalah, tempat yang adil

dan dapat disaksikan oleh manusia, tidak terdapat suara-suara

atau sesuatu yang nampak oleh sebagian dan tersembunyi bagi

rs Abdurrazzaq dalam tafsir (3117).

'*t lbid
'tr lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D426}

,31
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sebagian lain, melainkan dapat dilihat secara sarna oleh semua

pihak."l5cz

ooo

iic ;t;i @ ;: i$i ;4 i, t .)i ;; r€L; i6,
'-7t"r. rr..- zz/ 1
G 1':.-:--e=

nBerl<iaitrrlvhtsa, 'Waku unatk puterrrum (l<f,tr.i dengdr.)
lwrru itu io,lah dihnri rdyd dsrJhenddkJah dil<umpull<nrJ

marnl.sif, pddt waku matahari seper,lgalohan nnik'. Mdl<fl
Filaun meningall<m (tempat itu),lah mengann fipu-

ilay any a, l<enrudim dia dntang."
(Qs. Thaahaa [20]: 59.60)

Altah Ta'ala berfirman: Musa berkata kepada Fir'aun ketika

Fir'aun meminta hari perjanjian untuk pertemuan keduany4 'lr:1i ii-
"Hari Raya." Yalsri hari raya merek4 atau hari p6tr, saat mereka

semua berkumpul dan berhias, sehingga orang-orang akan datang dari

berbagai penjuru dan pelosok negeri. Pada saat Dhuha" yaitu saat

matalrari sepenggalalmn naik. Itulah wakttr yang dijaqiikan antara

mereka

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24268. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapa}ku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

'w lbtd
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Allal', ,i-:, ,.;Vi -ii(t1":1iii-{:"; i6 "Berkata Musa,

'Waldu untukpertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari

raya dan hendaHah dihtmpulkan manusia pada waldu

matahari sepenggalahan naik'." la berkata, "Maknanya

adalalL itulah hari berhias, saat manusia berkumpul dan

berhimpun lantaran hari tersebut." 
I 548

24269. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku-dari lnru,Juraij, mengenai firman Allall !€L; 
JG

,ii .;$i 74 itt y:)\ li "B"rkoto Musa, 'wahu untuk

pertemuan (kami dengan) katnu itu ialah di hoi raya dan

lrcndoHah difumplkan marutsia pada waldu matahari

sepenggalahan naik'." Ia berkata, "Maknanya adalah, haxi

berhias merek4 hari ray4 saat mereka berkunrpul bersama."l549

24270. Ibnu Humaid menceritakan kepada kad, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, mengenai

firman Nlah, ')r:Ji 'ej- "nart raya," ia berkata, "Maknanya

adalalL hari pas6.i' t sso

24271. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, mengenai firman NLah,-)r:)i ii- 'ry*i
Raya," ia berkata" "Maknanya adalah, perjanjian mereka.'I55t

r5nt As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/574), ia tidak menisbatkannya kepada

siapa pun.
r51e Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uyn(4/409).
trso 61 Mawardi dalan An-Nukot wa Al Uytn (41409),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(7 D426), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D95).r55r Mujahid dalam tafsir (11397) dan Al Mawrdi dalam An-Nukat wa Al Uytn
(4t40e).
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24272. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid" riwayat yang sama'1s52

24273. Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, iaberkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Su$i, ia berkata "Maknanya

adalat, Musa e*atarii }$i;ii-itt t :)\i;-'{:-; 'wa*u

untuk pertemuan (kami dengan) lamu iru ialah di hari raya dan

hendaHah dihmptllran rnanusia pada waldu matahari

sepenggalahan naik'.Ifu merupakan hari raya mereka'"1553

24274. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, {L.} i6'

J-:, ,;6i ;4 i6 yli '$- "Berkata Musa, 'Waldu untuk

pertemuan (trami dengan) kamu itu ialah di lwri raya dan

hendoHah dihmpullan manusia pada wawu matahari

,, sepenggalahan rtaik'." Ia berkata" "Maknanya adalah, itu

merupakan hari raya merek4 saat mereka berkumpul sesuai

hari yang telatr dijanjikarr.:rl 
554

24275. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ib:nr Zaid berbicara

mengenai firman e[*L {,}i ii{:.; J6"Be'l'ota Musa'

'waldu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari

ra1)a,, ia berkata ..Maknanya adalah, Hari raya" saat orang.

orang beristirahat dari pekerjaan, sehingga mereka dapat hadir

dan menYaksikan."I555

ttsz Ibid
rsr ji 1au*ardi dala, An-Nukat wa Al Uyun (4t409), Al Baghawi dalam tafsir

(3 DZI), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mas ir $ ngq'
t5s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q f2427).
r55' Ibid
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24276. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

l;trah*i:" 3$i ;rzir, y.)i'i;-d:.; J6 "Bert*ta Muso,

'Waldu untuk pertemucm (kami dengan) kamu rtu ialah di hari
r6ya dan hendaklah dihtmptlkan manusia pada waldu

matahui sepenggalahan naik'. " Ia berkata, "Itulah hari raya

saat Fir'aun keluar pada hari itu. Orang-orang pun berkumpul

untuk menyaksikan perkara mereka.'l 556

Firman Allah Ta'ala, ,i,:, .;(li ;rZ u:lj "oo, hendaHah

dihtmpulkan manusia pada waldu matalwri sepenggalahan naih"
berkedudnkan r afa' kar ena merupakan' at haf pada fi rman-Nya,'*r:1\'it-

"Hari Rcya".

Abu Nuhaik berpendapat demikian, sebagaimana riwayat

berikut ini:

24277. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkatj': AMul
Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernatr

mendengar Abu Nuhaik berbicara mengenai firman Allatr, .fi
J-:, ,-)6i p "Dan hendaHah difumpikan manusia pada

wafuu matahari sepenggalahan nailc," ia berkat4 "Malananya

adatah, Fir'awt mengumpulkan kaumnya."l 557

oo0

tt$ Ath-Thabari dalam lt- Toikh (l D42).
1557 15nu Abi Hatim datam tafsir (7 D427).
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"Bqlatalvhrcakppadamtreka"Celal<alahhatw,iansar'l4h
t<flrnu nwngdd.adat<nf. l<e&rctaan terhadf,p 1Jlah, mal<a Dia
nrr1nbinas at<fr n l<f,nuu dmgm sikso'. D art se wrrgguhny 4 tPloh

merllgiotdrrgydttgmengada'adal<mt.l<cdus'taan"
(Qs. Thaahaa [20]:61)

Tarcwil fiman Allah, (+L;rt rFVii1J 
"# ,;j i JC

y\ 'fr33 @erkata Musa kepada mereka, "Celakalah kamu'

ianganlah kamu mcngada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka

Dia mcmbinasahan kamu dengan siksa")

Allah berfirman: Musa berkata kepada para tukang sihir yang

dibawa oleh Fir'aun, "Celakalah kalian, janganlah kalian membuat-buat

kedustaan kepada Allah, karena Dia akan membinasakan kalian dengan

siksa untuk selamanYa."

Dalarn hal ini, di kalangan bangsa Arab terdapat dua bahasq

vuttt l>h, dar: l,iJf , namun penggunaan C*, lebih banyak

i*ipuau ',5r1. Dikatakan i,xi J6 '6'?t 
'ii;tlt 1*l' apabila ia

menghabiskannya dan membihasakannya.

Berkaitan dengan lafazh br;.1"1t juga terdapat perkataan Al

Farazdaq:

r558,-ii*.: 'r1g.ilU ;rir q ...L{- I ;ttt"; i.t" iY: ,.et

Dikatakan dalam satu riwayat dengan lafazh Ui#',|'c;'f ly'

1558 Bait ini menggunakan pola bahar thawil. Al Farazdaq melantunkannya dalarn

pujiaq dan redaksi awalnya adalah'-

UisUk uit,vT'o:-fi?: ... +;'oS t2;r'*Lr*9
Lihat dalam Ad-Diwan (hal. 26). Bait ini terdapat dalan Ad'Diwan dengan

tafa^...!h) tl.
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24278. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari AIi, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, ?r4 K*6 "Mal(n Dia
membinasakan kamu dengan siksa," ia berkata, "Maknanya
adalah, Dia akan membinasakr,rmu. u I 55e

24279. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, K$i
,(i. "Maka Dia membinasakan knmu dengan siksa,,, ia?)
berkata, "Maknanya adalah, menyiksamu dengan udru6.nrs60

24280. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kalrri, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatnrkan kepada karri, ia berkata:
Mu'ammar memberitahukan kepada. kami dari Qatadah,
mengenai firman Allall y\ K# "Maka Dia
membinasakan kamu dengan siksa," ia berkata, "Maknanya
adalah, membinasakanmu dengan siks6. rr I s01

24281. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman AllalL gr4 Kr$i "Maka Dia
membinasakan kamu dengan siksa," ia berkata, "Maknanya
adalalL membinasakanmu dengan kebinasaan yang

sempurn4l562 dan tidak menyisakan apa pun."

flli tU* Hajar dalam Fath Al Bri (6t42s).ts Abdurrazzaq dalam tafsir (3/1 8).
rnr lbid
rffi Asy-syaukani dalarn Fdh At Qadir (31375)dari riwayat Ibnu Abbas.
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Ibnu Zaid berkata, "Sesuahr yang dibinasakan tidak akan

menyisakan aPaPun.rr

24282. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

AllalL ?tb,'K+-!i "Mapa Dia membinasakan kamu dengan

siksa," 
-ia 

berkata, "Maknanya adalah, menghancurkanmu

dengan Siks4rrls63

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat

tersebut.l5fl

Mayoritas ahli qira'at Madinah, sebagian ahli qira'af Bashratr,

dan sebagian atrli qira'otKufah membaca '# deryanfathahpada

hurufya, dari asal katat>L5-'e;1,.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membaca 'fr"3i dengan

dlnmmahpada huruf ya, datiasal kata 
"*I-'6'1.

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, kedua cara baca itu telatl

masyhur, dan sama-sama sudatr dikenal dan memiliki satu makna.

Dengan demikiaq qira'at manapun yang dipakai untuk membacanya,

telatr dianggap benar. Hanya saj4 mengg.cfirakarflfothahlebrhaku sukai,

karena ia adalatr bahasa penduduk Aliyah, dan itu lebih fasih. Adapun

yang menggunakan dhammah,adalah batrasa yang digunakan di Najd.

Firman Allah, eli63L i{ "Don sesungguhnya telah merugi

orang yang mengada-adakan kedustaan," maksudnya adalah, tidak

akan beruntung orang yang membuat-buat kedustaan dan menyatakan

kedustaan tersebut.

rs Ath-nrabaridalaumAt-Tarlkh (lDM).,
tt* H;h" i.--h, dan Al Kisa'i memb oo 'fia:fidengan hwakat dhammahpada

hnruf ya dan kasrah pada humf ft a.

tthliqira'atYur1lainmembacanyadagatfathah'
Lihat'At-Taiir j eira.at As-Sab,(h. lr3) d,,, At Wafi li Syuh Asy-Syatibiah
(hal.262).
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ei-t a,.;u-lyflu €A|f;&;u€;r;,*
@ JrI ;<n,L.c;, $J(*.b, {+t\ :; 3v.;1 6 

":+}.
"Malamsel<abqbartah-bantalwttentangut:usommqela

ili antara mrlrel<a dmt mqela mqahasialcm pucal<apan
(rwela).Mer:el<abqlcta,'sesu.ngulmya&laorartgini

adaldh berwr -benf,r ahli sihir y dng hendsk mmgusir l<f,ntu

ilmi negrlril<frrw dengan sihirnya dmhendak nrelerryopkmt

kefudul<sn l<anru yorrg utfri\a'," (Qs. Thaahaa [20] : 62.63)

Allah Ta'ala berfirman: Para ahli sihir itu saling berselisih di

antara mereka sendiri.

Perselisihan tersebut sesuai dengan yang dikutip dalam riwayat

berikut ini:

24283. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, f;;;i
n$i ';rilj ;i:;. i;\ "Matra mereka berbantah-bantahan

tentang urusan mereka di anttra mereka dan mereka

merahasiakan percakapan (mereka)," ia berkata' "Para ahli

sihir ihr berkata kepada sesama mereka, 'Jika (Musa) temrasuk

sihir, maka kita akan mengalahkannya, namun jika ia
datangpya dari langit, maka ia memiliki kekuatannya

tersenditi'." 1565

Para ahli qira'at yang lain berpendapat bahwa sebagian ahli

sihir berkata kepada sebagian lain, "ucapan ini bukanlah sihir.u Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

1565 lbnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (5D97).
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24284. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku

diceritakan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Para tukang

sihir mengeluarkan semua tali dan tongkat, sementara itu,

Musa bertelekan di atas tongkatnya bersama saudara beliau,

Harun, hingga berhadap-hadapan dengan selarmpulan para ahli

sihir, sedangkan Fir'aun berada di singgasananya dengan di

kelilingi oleh para pembesar kerajaan. Orang-orang pun

berkerumun menyaksikan pertandingan. Ketika Musa AS

menghampiri merekl bgliau bgrkata, (+= S, S'ffi{ W
{;i i il, it ?t--,'f'$ "-..'celapalah pamu, ianginlah
lramu mengada-adakan kBdustaan terhadap AAah, malw Dia

membinasakan kamu dengan siksa'. Dan sesungguhrrya telah

merugi orang yang mengada-adalcan kcdustaan." Para tukang

sihir itu pun menjadi ragu dan bimbang, sehingga sebagian di

antara mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Ini bukanlah

ucapan ,i1rir. rr 1566

24285: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku

diceritakan dari Watrab bin Munabbih, ia berkata: Para tukang

sihir itu saling menyalahkan sesama merek4 namul di antara

mereka 
"M-vyeberkata n SCri- ,J o::+j- 9i;i A''i L\.

bb, {*j "sesungguhnya dia orang ini adalah benar-

benor ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu

dengan sihirnya."I567

24286. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

Allah, {#\ 'i;"V ;i;;. ,-; f;-,* "Motca meretra

Itr Ath-Tahabati dalam I t-Twikh (l 1242, 243).t,,, Ibid
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berbantah-bantahon tentang urusan mereko di antma mereka
dan mereka merahosiakan percalcapan (mereko),,, ia berkata"
"Maksudnya bukanlah Musa AS dan Hanrn AS, melainkan
para hrkang.sihir itu berkata. i KCl-i O+ir"j*fi A,i Ll-

JyfbS.C;$Qb,{;J'sJ'ungg,rhny;d,,"orangini
adalah benor-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu
doi negeri kamu dengan sihirnya, dm hendok melenyapkan
keduAtkon kamu yang utama'. Mereka berkatg
'Sesungguhnya dua orang ini (Musa dan Hanrr) adalatl
penyihir. Mereka hendak mengusir kalian dari negeri kalian
dengan sihir keduanya: .:r 

I 56E

24287. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kqry dJ" Q"F4fr, mengenai firnlan Allah, o.,ai Ly(jG
6;--, t*J i Scrl- 6 U+); 9iii 'Mereka beikata,

'Sesungguhnya dua orang ini adolah beno-benor ahti sihir
yang hendak mengusir komu dari negeri kamu dengan
sihirnya'." Ia berkata, "Maksud mereka adalah Musa dan
Halrrn.::1569

__ 
Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca fimran-Ny4

e6a'il\"'o
Mayoritas ahli qira'at selurutr negeri membaca orSri ola"rrg*

tasydidpadalafazh 4 a- ahfpadalafahirtiti. Alasan io"..t i adalah,
karena mengikuti tuliian yang terdapat dalan mushaf.

rs Ath-Thabari dalam lr- Tuitih (t D43 , 244) .
r56e Krrrri tidak menemukan atsw rrrip.ada referensi yang kami miliki.
1570 Ibnu Katsir dan Hafsh memba"u b1 aeog., sukun pada huruf zrn, sedangkan

yang lain membacanyadengan tasyAid.
Abu Amr membaca ir-5 d€ngan huruf y4 sedangkan yang lain dengan huruf
alif. rbru Katsir mer6bacanya dengan tasydid pada humf nzn, sementara yang
laim men-talhfif (tanpa tasydid). Lilhat At-Taisir fi eira'at As-Sab,(hal. 123)
dn Al Wafi fi Syuh AsySlatibiah (hal. 262).
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Jika menumg dibaca demikian, maka terdapat perbedaan

pandangan di antara kalangan atrli bahasa Arab. Sebagian atrli bahasa

Bashrah berpandangan bahwa ir! t"l*hrtf bermakna tsaqilah. Ini

merupakan balrasa yang digunakan oleh kaum yalrrg me-rafa'-kan

dengan tafihfif, Mereka juga memastrkkan hwuf lam, supaya berbeda

dengan yang bermakna 6. Sedangkan sebagian ahli natrwu Kufatl

berpendapat bahwa hd itu bisa dilihat dari dua sisi; yang pertama sesuai

bahasa bani Al Harits bin Ka'b dan sekitarny4 mereka menjadikan

keduanya dengan alif pada posisi rafa', nashab, dan khofadh. Sebuatr

nasyrd yang dilantunkan oleh seorang lelaki dari kalangan Asad, dari

sebagran bani At Harits bin Ka'b:

rstr *,^t LAt it;p.Gu ...aL jt fAt'61?1,'o?G
Sebagian atrli natrwu Kufah berkata: Diceritakan pula bahwa ini

merupakan tulisan tangan saudaraku yang aku kenal. Ia berkata: Hal itu

karena jika sediki! maka dapat diperkirakan, karena orang Arab biasa

berkata i::t:,13, yakni menjadikan huruf wau sebagai huruf yang

mengilarti harakat dhammah, sehingga tidak dapat dr'{rab. Kemudian

mereka berkata !$t 'c.*i'[.], -"t ka menjadikan huruf ya sebagai

hunrf yang mengikuti harakat kasrahpadahunrf ziz.

Mereka mengatakan bahwa ketika terdapat dua huruf ya, maka

mereka tidak dapat meng-kasrah huruf yang sebelumny4 tetap dalam

kondisi fatlnh, dan menjadikan alif sebagu huruf yang mengikutinya

ffatlwh).

Dikatakan, 16 ,y J i*3, kalangan Arab bersepakat untuk

menetapkan ahf pidalatazh'$+T >g dalarn kondisi rafa', nosalab,

dzrrl ruafadh. Juga tatazhor;ir'u'i, tcecuati bani Kinanah, karena mereka

tszt guil ini terdapat dalam Al Aslma'iyyat dari qasidah yang menggrrnalcan pola

bahar thawil, milik Al Harits bin Kab, rmtrlc menjawab Amr bin Hind ketika ia

menanyakan tentang keturunamYa
Lihat Al Ashnra' bryd (h. 224).

--'t
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berkata #j, ,{ U"tt dan $*}r 8r-;; Namun, bahasa semacam

ini dianggap buruk dan hanya sedikit yang mempergunakannya.

Sisi yang lain ftedua) adalah, jika kamu mengatakan bahwa alif
di sini sebagai tambahan, dan bukan sebagai lam f il, apabila telah

brbennrk maka ditambatr huruf nun padanya, kemudian membiarkan

huruf alf pada posisinya dan tidak berubatr dalam kondisi apa pun.

Sebagaimana omng Arab mengatakan giir, kemudian mereka

menarnbahkan huruf nun wfittk menunju}t<an bentuk jarnak, maka

mereka mengatakan cr-, aufam kondisi rafa', naslrub, darl khafodh.

Seperti mereka membiarkan latazh r.ttjir apa d*yq dalam kondrsi rafa',

nashab, dar- khafadh. Juga terkadan! mereka mengatakarlts72 o"iJt.

Sebagian lain di antara mereka mengatakan batrwa itu berasal

dari jazm mursal,dan jika dr-nastwbmaka akan terbukal5T3

24288. Diceritakan kepadaku dari Abu LJbaidah Mu'anrmar bin Al
Mutsanna, ia berkata: Abu Amr, Isa bin Umar, dan Yunus

berkata: Abu Arnr, Isa bin Umar, d9n.Vr19* meagatakan

bahwa susunan kalim{ l.tl' ..i :rt$ *it it\terdapat dalarn

latazh, dan ditulis itlji sebagaimana mereka menambahkan

dan mengrrangi dadn tulisaru dan lafazl itu benar.

Yunus berkata: Abu Al Khaththab me,nyatakan bahwa ia
me,ndengar sebuah sulu dari bani Kinanah dan lainnya me-rafa'-l<at

keduanya pada posisiT'az dan moslwb.

Disebutkair juga Bisyr bin llilal bedeta bl y*g bermalcna

permtrlaan dan kehanrsan. Tidald@h engkau melihat ia berfirngsi pada

lafazh yang setelahnya, yaiat m*rafo'-kan }fiabar dan tidak me-

naslwb-kalomy4 sebagaimana ia m*nashab-l<an isim. Oleh karena itrt
lafazh Ot1-(J Cjii of merupakan majazkalam daamokfuaj-ny1seperti

*lyme"i*yi r*.
r52 Men nrt Al Farra dalam Maju Al Qw'ottdisebukan, "Kinanah mengatakan...."t'' Abu Utaidah Mlam Maju Al Qu'ot (A2D M Az-Zuja! drdram Ma'ani Al

Qu'ot (hd. 361 dan 362).



SwahThoalw

Kemudian dikatakan: lrfL, :tJu-, tidakkah kamu melihat

mereka me-rafa'-kaa sesuatu yang musytarak, sebagaimana ucapan

Dhabi berikut ini:

1s74"*21 Ur t'1:t ;9 ...L; ?l'r,# U-'P
Serta perkataannya yang lain:

ts*svaL\, )i ,y r)e*; ...6ti:"ii;rfit oy

Dikatakan: Sebagian mereka berkata ,)b oid'*SiXl ltr'tt1
'Qt, mereka ,me-rafa'-kat isytirak pada mubtada', ,i* ddali

memfungsikan o! padanya.

Juga dinyatakan bahwa t*ugrq"- kalangan oftIng--orang fasih

melarang mengucapkan U U--l r Uiliri U z;ilti '-t:;st b1, yakni:

Suatu kaum membacanya dengan takhfif pada htxttf nun, dan

memberinya suhn. Hal ini dinyatakan boleh, karena mereka telah

memasnkkan huruf lam pada permulaaq dan itu berfungsi sebagai

faslil. Seorang penyair berkata:

o,,.. t t t7 .1t i. 8l
4t43 )t^) d.J'Jt it

1571 Bait ini milik Dha'i Al Burjumi (w. 30II/650 M). Ia adalah orang yang sempat

menemui Nabi SAW, dan memiliki banyak syair dalam ,4 I Asma'i1yat.
Lihat bait ini dalam Ad-Diwan di dalam Mausu'ah Asy-Syi'riyyah Al
Elelrroniyah. Lihat pula dalam Al Ashma'iyyat dari qasidah yang menggunakan
pola bahar thawil ketika ia mengelutrkan kesepian saat di penjara oleh Utsman.
Lihat Al Aslt na'iryat (hal. 155).

1575 Bait syair ini milik Al Akhthal dari qasidah yang menggunakan pola bahu
kantil, yang dilantunkannya untuk menghujat Qais bin Ghailan. Redaksi
awalnya adalah:

,=a;.\t lQYt ?QPur.... tit tf.lt ,ariAt itu.

Al Ashhab addah binatang yang salah satu tandukn),a telah patah. Lihat Ad-
Diwan (hal.36).



TdlfnAt/l;Iha}rld

Sebagian kauur mengklaim bahwa itu tiqk diperbolehkan,

karena apabila huruf rum.ldrrg terdapat pada latazh isl..dr-tahhfiJi, maka

barus dimasukkan lafazh )!, sehingga dikatakan )rt$,I! |ji o!.

Abu Ja'far bcrkata: Pendapat yjmg benar menurut kami adalatr

yang me,ngguakan tasydid padalafazh O!, dan lafaz}nol5 dengan huruf
a/y'sezuai kesepakatan para ahli qira'at mengenai tA i"i. Demikian
pula yang tercantum dalam mushaf. Cara baca ini sesuai dengan lafaztt

rr. apabila diberi tambahan huruf nun, maka dibaca liii', ar" kondisi

i'rab-nyatetap dalam semua kondisi. Ini adalah bahasa yang digunakan

oleh strktr Balharits bin Kab, Khats'am, Zrfratd, dan suku-suku lain dari

kalangan kabilah Yaman.

Takwil fiman Allah: JIi '&hF, 6$t @an hendak

melenyapkan heduhthan hamu yang ulama)

Maksudnya adalab mengalalrkan para pemimpin dan pembesar

kalian.

Dikatakan: ,'j rt* maksudnya adalah pemimpir:, pernbesar,

dan pemuka karunnya. i"fua, ini digrrnakan unhrk satu orang dan

jarnak Oanyak), atau mwrgkin juga dikatakan dengan benttrk jamalq
'€:j ir.r", sebagaimarra dalam surah Al Jin ayat ll, l'rq Et 

g
"Adalah kami metumpuh j alan yang berbeda-beda. "

Adapun ayat JIii adalah mu'annats dari amtsal, yang

digunakan unfuk mu'annqtt dan dalam lafa"h mudzakkm-nya adalah

;itr. f"i adalah sifat yang dapat digunakan untuk bentuk jamalq seperti

firman AllalL 6Ji'.r(*.iYi'i "Dio mempunyai Asmoul Husna (nona-

nonayangba*))' (Qs. Thaatraa t20l: 8). Mtmgkin yja, digunakan tllii
dengan bentuk mu'orttats karena mengiluti latazhljd.b.

Pendapat kami mengenai ayat ii$ 'F;"J' "Kedudukan kamu

ltong utama, " sesuai deirgan pernyataan para ahli tafsir. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayd-riwayat berihrt ini:
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24289. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, iISi '&:-.r9, 6$t "Dan hendak

melenyapkan kedu&tkan kamu yang utama," ia berkata

"Maksudnya adalah pemimpin-pemimpin kalian, yakni

kalangan bani Isra'il. " 
1576

24290. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, b*,13+-t
Ji5i "Dan hendak melenyaplant lce&tdutran kamu yang

utama, " ia berkata, "Maksudnya adalah pemimpin, orang yang

mulia dan keturunan yang bermartabat."r1TT

24291. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalnr dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, 6$2
JXi 'b*, "Dan hendak melenyapkan tredudutran lamu

yang utama, " iaberkata, "Maksudnya adalatr pemimpin, orang

yang bermartaba! dan keturunan yang mulia."l578

24292. Abu Kuraib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Isma'il bin Abu Khalid dari Abu Shaleh, mengenai

1576 15o, Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/300) dan Asy-syaukani dalan Fath Al
Qadir (3/375).

1577 Mujahid dalam tafsir (l/398) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/300),

dengan lafazl Ji[lr. Pada keduanya terdapat lafazh ou..lt. Mrmgkin yang benar

adalah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Disebutkan pula oleh Ibnu Abi Hatim

dalam tafsir QD4z7),hingga lafazl Jri$t.
r57t lbid
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firrnan Allah, ii3i '6;*,5$t "Dan hendak melenyapkon
kedudukan kamu yang utama, " ia berkata" "Makzudnya adalah

omng-orang 6"r"r'.11 
579

24293. Musa bin AMurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muharnmad bin Basysyar memberitatrukan kepada kami, ia
berkata: Isma'il bin Abu Khalid menceritakan kepada kami
dari Abu Shaleh, riwayat yang sama.l5E0

24294. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya^d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, C;i;
Jlii '{*S "Dan hendak melenyapkan ke&tdukan kamu
yang utomo, " ia berkata, "Maksudnya adalatr, kedudukan yang

mulia pada saat itu adalatr bani Isra'il. Mereka adalah kaum
yang paling banyak jumlatrnya serta paling banyak memiliki
harta dan anak. Musutr Allah itu berkata, 'sesunggnhnya

keduanya (Musa dan Harun) hendak mengusir *alian dan

membawa harta benda kalian untuk mereka kuasai

serdiri'."1581

24295. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitatlrkan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatrukan kepada karni dari Qatadatr,
mengenai finman Allah, ig '6AF "Kedudukon kamu yang
utama," ia berkata, 'Maksudnya adalah bani Isra'i1."1582

24296. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai fimran
AllalL ${i 'Fr$, l|Jr, "Dan hendak melenyaplcan

ItD Su6mn Ats-Tsauri dalam taftir (ltlg4>.
t5n lbid-r53r AlMawardi MamA*NukawaAl Uyun(3t4ll).ts Abdurrazzaq dalam tafth (3/l t).
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lredudukan lcamuyang utama," ia berkata, "Maksudnya adalatr

melenyapkan para pemimpin kalian." l 583

Para atrli tafsir yang lain berpendapat bahwa maknanya adalah,

keduanya hendak menukar tradisi dan agama yang kalian anut, dari

perkataan merek4 *-Jn, ',k Lri "fulan memperbagus jalannya

(tadisi)". Mereka yang beryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24297. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, Ji:ii ';*.3'"L,6+t "Dan hendak

melenyaplan kedudukan kamu yang utama," ia berkata,

"Maksudnya adalah, melenyapkan apa yang biasa kalian

kerjakan dan mengubah apa yang sudah menja{i tadisi

kalian." Kemudian ia membac4 ,iti" Lgt a;'$l g.:)'t
sr;ir ,;{1t, G.'$ltl i1 '5:'; J:ri-'ot iet "sior1-rtah atat

membunuh Musa dan hendaHah ia memohon kepada

. Tulrunnya, karena sesungguhnya aht Hruwatir dia akan

menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka

bumi." laberkat4 "Inilah maksud firman Allah, '#.*,Af
i$i 'Dan hendak melenyopkan kedudukan kamu yang utama'.

Yakni, tradisi dan agama kalian yang sekarang kalian anut ini

adatah agama yang balh maka apabila kalian mengubahny4

berarti kalian melenyapkannyu3r5s4

Diriwayatkan daxi Ali berkaitan dengan firman Allal1 6i;
ii1(6;iL," Dan hendak melenyapkan tredudukan lamu yang utama. "

Sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

rit3 Ath-Ihab ui dalam At-Tu ifi* (l l2M).
,t* fbnu Abi Hatim dalaur tafsir Qn427) hingga perkataannya "tradisi dan agama

yang sekarang kalian anut''.
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24298. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan
kepada kami, ia berkata: AMurratrman bin mengabarkan
kepada lerrri dari Al Qasim, dari Ali bin Abi Thalib, ia
berkat4 nMaksudnya adalah memalingkan uajah orang-orang
kepada keduanya"lsts

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang disampaikan oleh Ibnru

Zaid dalam menakrrilkan finnan Allrh, Jdi 'Fr1+;, C3$3 "Oan
lrendok melenyapknt kchdukan kmnu yong utona" Sekalipun
penatwilan ini memiliki sisi kebenaran, namun ahli tafsir
meoalcnilkannya berbd4 dan aku tidak akan mencari alasan rmtuk
me,mbe,narkan pemakrrilan tersebul

ooo

@ .p( 6'$, I f{, g|t}:t' i :{',?'#6
olvlalcahfimpni<rrlr/.ah xgab dcya (srhir) l<Mw vzlcalioiu
l<srwdim ddffiglil ilmgm berbcris. Dm vzslurrrgdnrryo

bnututglil otmJg yorJg ttwnfiJg Ndo hffi ini.'
(Qs. Thaahaa 1201:641

P* ghli qira'at berbeda perdapat dalam cara membaca aya!

{'b W "Maka himpnkontah segala daya (sihtr) konu
sekalian"

Ivlayoritas _ahli qira'at Madinah dan Kufah membaca

Y*{*.,'q.t."6 mencan:umkan .tury ry,\y.g:4qri hfarh '9;S dan mercka menyaurakan nakna de,ngan |€'tS tjS;''*.r'#y
P ti?ti,-dari perkataan merek4 gi;ri * e*b-,ei;rit ,;i';*fe."1.
iuga diantaranya terdapd ungkapan il*tg-p*]"irt

ts Al Baghmi dalam atir (323).

--.{-!!l_l
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ts86'C:tr7 €ilt t1r; oi'el # .'d t ,$tt ,Sr* *) t;

Maksud perkataannyq & adalah, telah digabung dan

diniatkan.

Dalam hal ini terdapat sabda Nabi SAW , q i.xri, *'y*- I V
'i 7;" ri #rt "Borongsiapa tidak berniat ptasa'(Ramadhan) sejak

mrilam, -it* tidak ada ptasa baginya (tidak sah).'ns$7

Sebagian ahli qira'at Bashratr membaca '# fi'|'6 dengan

alif washat (bersanrbung),l5EE sementara yang lain membacanya dengan

olif qath'i (terputus) dan mim berharakat kasrah, tanpa hamzah, dalj.

perkataan 
'r:rj:St 'r>i+, seolah-olatr ia mengarahkannya pada makn4

janganlah kalian biarkan orang yang hendak menipu daya kalian,

kecuali kalian telah membawanya.

Sebagian omng yang berpendapat demikian beralasan

+ebagaimana telatr sarnpai kepadaku- dengan fimran Allah yang

berbunyi, iar: :4'€$ iti d; " Maka Fir' aun menin g gal kan (t emp at

itu),lalu mengattr tipu dayanya." (Qs. Thaahaa [20]: 60)

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami dalam

membaca ayat tersebut adalah dengan hamzah, yang berasal dari kata
'g1*t,t<arem adanya kesepakatan para ahli qira'at dalarn hal itu, dan

para tukang sihir itulatr yang dikatakan demikian. Mereka tidak hadir

dalam kompetisi itu kecuali karena mereka telah menyiapkan sihimya

,,* Bait ini dari qasidah milik Abu Najm dari pola bahar raiz.la melantrmkannya

saat sudah sangat tua. Redaksi awal qasidahnya adalah:

';bl ,Slt't)ti v :'dii tJl'€',:Jf .riil ui6
Lihat Ad-Diwan (hal. 144).

r5s? HR Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (41221) dan fui-Nasa'i dalam lI
Mujtaba (41 Lg7),pembahasan .mengenai puasa (2333).

uu 65, Amr membacanya t'j;Ei dengan }nmtf aldwashal dfrfathah pada huruf

rziz. Sementara itg, >ang lain membacanya dengan hruf aldqah'i dan kasrah

pada hunrf zr im. Lihtt At-Taisir fi Al Qira',d As-Sab' (hal. 123) dat Al wafi fi
Syoh AsysYatibfuah (M. 262r.
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masing-masing, dan mereka memang sudah dikenal. oleh karena itu,
tidak ada sisi yang membenarkan untuk dikatakan kepada merek4
"Aturlah segala sesuafu-yang kalian persiapkan unfuk sesuatu yang
kalian diundang " sesungguhnya seseorang dikumpulkan
dari ketidakberadaan bersama kepada kebersamaan. Maksud ,,pada hari
itu" adalah hari kemunculan mereka dengan pertandingan yang sudah
mereka ketahui sebelumnya. Mereka pada saat itu masih berpencar,
kemudian disatukan pada hari itu unhrk satu pertandirg*.

Adapun firman-Nya, iar':i- '6- ,,Lalu mengatur tipu
dayanya" tidak serupa dengan {'^?=6-S .Maka himpunkontah
segala daya (sihi) komu sekalian," karena Fir'aun yang menghimpun
dan hendak melakukan perayaan atas kekalatran Musa AS, telah

para tukang sihir yang sebelumnya tidak hadir. Oleh
karena itrl Fir'aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu
dayanya.

Talrwit firman Al}rh, U" W'i (Kemudiott aaangtah
dengan berbmis)

Yakni: "Hadirilah dan datanglah secara berbaris.,,

I-afazh liilt di sini menrpalan beNfuk masMar, sehingga
dibuat hrnggal, ftrmun artinya 6'j;b t$r j.w* shaffjryamemiliki
arti lain dalam kalangan oftmg Arab, yaitu perkataa4 ,'Aku mendatangi
shatrhari ini.'r lvl6ftsudnya adalah tempat yang biasa ia grrnakan,nt,k
shalat.

Firman-Nya, $:rA n '$ '&l 'a "oo, sesunggulmya
beruntunglah orang yang merumg pada-lwi ini,, maksudnya adalall
benar-benar benrntung oftrrlg yang dapat mengalahkan mustrhnya
hingga menguasainya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berihrt ini:

24299. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada karni dari Ibnru Ishaq, ia berkata: Akrr
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diceritakan dari Wahab bin Mnnabbih, ia berkat4 "Fir'aun

menghimpun orang-orang untuk hari pertemuan'qrfqryS*
mernerintalrkan para tnkang sihir seraya berkat4 ii C7 ti-i

!*;it n ;A '6 '...datanglah dengan berbaris' Dan

tttunggitrryo berunnnglah orang yang menong pada hari

ini'. Makzudnya adalalL sangat beruntung orang yang dapat

mengalatrkan musuhnya pada hari ioi.:rl58e

ooo

@ri v^?ryuAtffi@:;$a
"(Setclahnr,l|el.@be,:l1onnpul)mselafurl<ata,'Hali^l\,oA,d
(pititrtah), apal<ahl<mu yclrlgrnelenpatlia,n atmt

ir*rrlt"hordrrgyarrgrnd*mtlamelempul<mt?'Bqlatn
Nfusa,.Silokan t fr,r* sel<alian nnelemparl<mt' . Mal(4 tib*tiha
tali.tali dm tongl<4t tondft4t m;;r,el<a, trtcy ang lnp"dr bthlr,d

*al<an alrart ia nwayop cepd,lutmm sihir m'qel<*"
(Qs. Thaahaa [20J: 65'661

Allah berfirman: Para tukang sihir ihr menghimpun tipu

dayanyq kerrudian mereka datang secara berbaris, dan mereka berkata

kepada Musa AS, "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang

melempwkan (dahulu) dau kamikah orang yang mula-mula

melempkan?" Namun hal itu tidak disebtrtkan karena telah dipahami

dari pembicaraan di sini.

rD Ath-Tahabari daln At-Toikh (l D42).
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Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir mengenai
j,rmlah tukang sihir yang datang secara berbaris pada hari itu.

Sebagian berpendapat batrwa jumlah mereka adatatr 70.000
tukang sihir, yang semuanya mernbawa tali dan tongkat. Mereka yang
berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat berikut ini:

24300. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulalyah menceritakan kepada karti dari Hisyam Ad-
Dastuwa'i, ia berkata: Al Qasim bin Abi Sazzah menceritakan
kepada kami, ia berkat4 "Fidaun mengrrmpulkan 70.000
tukang sihir, dan mereka datang dengan membawa 70 tali dan
70.000 tongkat. Kemudian Musa melemparkan tongkatrya dan
berubahlah ia menjadi seekor ular yang sangat besar, mulutnya
mgngangq dgn melahap semua tali dan tongkat milik mereka
(i':;Aijfu 'Ialu tukang-tukong sihir itu tersunghr dengan
bersujud'. Pada saat itu, tidaklah mereka mengangkat kepala

' mereka kecuali mereka dapat menyaksikan surga dan neraka
serta balasan yang diberikan kepada masing-masing
penghuninya Oleh karena ita e4iC6..Vtt c* 3;j jij(,
"Mereko berkata, 'Komi sekali-kali tidak akan mengutamakan
komu do ipada bubi-bufu i yang nyat a (mukj izat)'. " t 5 e0

sebagian lain berpendapat bahwa mereka berjumlah 30.000-an
orang. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berihrt ini:

24301. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman
A[arL ,@ a-eii #'b#,fr-efi -J;l6-ey6;;_tJ(; 

"Ahti-
ahli sihir berkata, 'Hai Musa, kamukah yang akan
melempulan lebih dahulu, ataukah kami yong akan

r5e0 AI Mawardi drdram A*Nakot wa Al Uytn (3t413).
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melemparkan'?" (Qs. Al A'raaf l7l: 115) Ia berkata, "Musa

berkata kepada merek4 'Lemparkanlah!' Mereka pun

melempmkan tali dan tongkat mereka. Mereka berjumlatl

30.000-an orang, yang semwmya membawa tali dan

tongkat."lsel

Sebagian berpendapat mereka berjumlah 15.000 otmg. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24302. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Watrab bin
Mrmabbih, ia berkata *Mereka berbaris sejumlah 15.000

tukang sihir, yang masing-masing me,mbawa tali dan

tongkat.'15e2

Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka berjumlah 900 orang.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24303. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, 'sebanyak 300 tukang

sihir dari Arisy, 300 tukang sihir dari Fayyom, dan mereka

ragu batrwa yang 300 oftrrg lagi dari Iskandaria. Mereka

berkata kepada Musa, 'Silakan lemparkan kepada kami apa

yang kau punya sebelum kami, atau kami melemparkan apa

yang kami punya sebelum kamu?' Itulah maksud firman

AllatL 6t i 'i5 3K jUy 'Atau kamitrah orang yang mula-

mul a mele mpar kan2 nI 5 9 j

Firman-Nyq i -tI;! 
Ue*eauOutan nashab, maka maknanya

adalall pilihlah wahai Musa, salah satu dari dua hal ini; engkau

melemparkan kepada kami lebih dahulu, atau karri yang melemparkan

rser Ath-'Ihabari dalam At-ToiL* (1D45).
rtz Ath-Thabari dalam At-Toith (1D43).
r5ts Al Mawardi dalam An-Mtfut wa Al Uyn (31413).
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kepadamu sebelum kamu? Kalau saja ada yang mengatakan batrwa itu
berkedudukan rafa', maka itu hanyalah pendapa! seolatr-olah ia
mengaxahkannya kepada khabar, sebagaimana perkataan penyair

berikut ini:

"'ob-*, A9,Y 6s .. v.V -^*v $i ri
Takwit lirman Allah: tjfr S. lS @erkoto Musa, osilakan

kamu sehalion melemparhan)

Allah berfirman: Musa berkata kepada para tukang sihir,

'Tidak, silakah kalian melemparkan apa yang kalian miliki sebelum

aku.'

Firman-Nya, 65 t;i ?ry n Aliii fti--, ;ie rls$ "uarra
tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa

sealran-alran ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." Dalam kalimat
ini ada sesuatu yang ditinggalkan, yaitu "kemudian mereka

melemparlran tali-tali dan tongkot yang mereka miliki" karena dirasa

tidak perltl lantaran telah dapat dipahami.

Disebutkan batrwa para tukang sihir itu, sebelum mereka

melemparkan tali-tali dan tongkat merek4 mereka sempat memandang

mata Musa dan mata orang-orang yang ada di sekitar area pertandingan,

sehingga yang nampak bagr Musa pada saat itu seolatr ular-ular yang

merayap dengan cepat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut
ini:

24304. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Wahab bin
Munabbih, ia berkata: Pada saat mereka berkata kepada Musq
sebagaimana disinyalir di dalam Al Qur'an, ',#;e;g.fi_lji,

r5e1 Kami tidak menemukan orang yang melantunkan syair ini. Disebutkan oleh Al
Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Qll85) dan Al Qurthubi dalam tafsir(lll52).
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,fii S. i6 @ uft ; S;i i'K j uy "(setetoh mereta
berkumpul) mereka berlata, 'Hai Musa (pilihlah), apakoh

kamu yang melemparlcan (dahulu) atau kamikah orang yang

mula-mula melemprlan?' Berlcata Musa, 'Silakan kamu

selralian melemprlran'. " Hal pertama yang terkena sihir
mereka adalah penglihatan Musa dan penglihatan Fir'aun,

kemudian penglihatan semua orang yang hadir, lalu masing-

masing tukang sihir melemparkan tali dan tongkatnya masing-

masing, dan berubahlah menjadi ular-ular seukurantali-tali itu,
memenuhi kawasan yang dijadikan pertandingarl hingga ular-
ular itu saling tumpang 'it'dih.l5e5

Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman-Nya,
,Jrr'S!."u

Mayoritas ahli qira'at selunrh negeri membaca Al,iidengan
htrnrf ya, yang makn arrya @ '/1 F- Bila demiki* *.u bacanya,

maka hunrf Of di sini berkedudukan ,o7o'.

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, ia membo y^'ffi
dengan huruf ra,lse' y^gbermakn4 yang terbayang batrwa tali-tali dan

tongkat itu adalah ular-ular yang merayap dengan cepat. Bila
membacanya demikian, maka huruf o( di sini berkedudukan nashab,

karena berkaitan dengan sesuatu yang terbayang tersebut.

Ada pula yang meriwayatkan bahwa ia (Hasan Al Bashri)

membacanya 4 ,:3; dengan makna 4t ,:# Jika dibaca demikian,

maka of ai sini'terkedudukan nashob, V*g *uf--yu, dibayangkan

kepada mereka bahwa tali dan tongkat itu merayap dengan cepat.

t5$ Ath-Thabari dalam At-Ttil:h (1D43).
15% Ibnu Dzakwan membacanya u[3, dengan huruf ta. Sedangkan yang lain

membacanya dengan huruf ya.
Lihat At-Taisir /i Qira'at As-SaD'(hal. 123) dan Al Wofi fi Sywh Asy-Syatibiah
0tai1.262).tt' Abu Hayyan Mlan Al Bahr Al lutuhith (7/350).
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'*t3iii{;'Jg-'a-

Semua bacaan itu menurutku tidak dibolehkan, dan yang benar
adalah 'ji- d"nguo huruf ya, karena adanya kesepakatan para ahli
qira'at dalam hal ini.

ooo

:tt'ii d fry&{ r'f @ .:;;'^1+ 4-i c,;;v
K'6,4WC.frq-4cd\

'-1 t -.
CJld.">

n&lalolvfusdtnsra$ttakutdalffi rlrainyal(cTnibl<dq
' I anguiah l<frtrau takut, sesnngguhny a kroiruilah yorlrs polins

mgul hwwlg). Dfri lenparleniah afu yang ailo di
tmryutl<mwwrw, ni*aya ia al<m menelmt apa yartg mqeka
pubuat'. Sesunggultnya apa yang nrz:el<a pefufi iffi adalah

tiyu daya tti<ang sihir (belallu,), Dorrt ddnk orl<an nwnmg
hil<mg silrilr itu, dminmu soiaia ddang."

(Qs. Thaahaa [20]: 67.691

Tatrwil liman Allah: 6;r{.1+-r-;;O;jE Maha Musa
,netuta takut dolam hatinya)

Malsudnya adalall Musa merasakan ketakutan dalam dirinya

Firman-Nya" gfi;l6y"i5lCi "xo i berkata, 'Janganlah

kamu tahtt, sesungguhrrya kamulah yang Nmg unggul (menang)'. "

Maksudnya adalab Allah Ta'ala berfimraq "Ketika Musa
merasakan ketakutan dalam hti.yq Kami katakan kepadanya"

'Janganlah kamu takut kepada para tukang sihir, kepada Fit'awr beserta
bala tentarany4 serta orang-oftutg kejam di antara mereka."
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Firman-Ny4 ?fi,C,:rii isa'- gGS " Dan lempukanlah apa

yang ada di tangan kanonmu, nisctya ia akan menelan aW yang

mereka perbuot."

Maksudnya adalah, Allatl berfirman, "lrmparkanlah tongkat

yang ada di tangan kananmU niscaya ia akan melatrap semua tali dan

tongkat mereka yang dibayangkan olehmu sebagai ular-ula1 yang

menryap dengan cepat ke arahmu."

Para atrli qira'at b€rbeda pendapat dalam menrbaca ayx, G!

'ri"'Kt:,| "sesunggulurya oW yang merekn perbtnt itu adalah tiptt

iaya nkon7 sihir (belaka)."

Mayoritas ahli qira'at Madinall BashralU dan seb-agian Kufah,

membaca Ft'SWl:l,- ,'Kf:;6tdengan rafa' pada lafazh ';I a* adanya

tr,'[e(lf dd;adalafazh i{, y*smakanya, semrur yang mereka lalrukan

hanyalah tipu daya penyihir.

Mayoritas ahli qira'atKufah membaca f*,"ts t-i.b l6lt_dengan

me-rafa,-kanlatain.r a* meniadakan hurif ahf padalat;zh i-,
yang malrranya, semua itu hanyalah sihir.lset ' '

Menunrtkq kedra bacaan itu sudah masyhur, dan makna

keduanya pun saling berdekatan, bahwa latazh'{? u"*rrt ou tipu daya

dan kecurangan. Tipu daya tukang sihir adalah menjadikan sesuatu

terbayang sebagai sesuatu yang lain dull- penglihatan orang yang

terkena sihir. Dengan demikian,lafaih '{f Uot"n disandarkan kepada

keduanya

Diriwayatkan bahwa sebagran orang ada yang membaca 'g

ya-, de6g311 naslwb padal$, dan mereka yang membaca dengan cara

rses Hinzah dan Al Kisa'i membacanya dengan kasrahpada lafazn jn, suhtnpada

hnrgf fta. Sementara ltl yang lain membacanya dengm fofi"n pida hgr.f sin,

tambahan huruf 4rr, dn kasrahpada huruf fta.

iit tru_rot*fi {ira-a As-Sab' oal. 123) d,.At wafifi syuhAsy$,atibiyal,

.lhat.262).
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ini telah menjadikan riJ! sebagai sattr hgnrf yang independen, kemudian

memfungsikan kata kerja t lb pada di.
Abu Ja'far berkata: Ini merupakan cara baca yang tidak aku

perboletrkan, karena ijma para ahli qira'at adalah sebaliknya.

Talvit firman Allrh, 6lL; rdi'di-{i @an tidak akan

menang tu*ang sihir itr+ dui mana saia it datang)

Allah berfirman: Para ttrkang sihir itu tidak akan menang

dengan sihirnya" aimanapun mereka berada.

Sebagian ulama mengatakan bahwa matmanf adalab tukang

sihir itu akan mati dimanapun mereka berada.

Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan bahwa dalam bacaan

Ibnu Mas'ud adalah d'd'fq, Cp. ti. Orang Arab biasa mengatakan

ilft I ,i qt,il5 I *'q"+ "A n mendatangimu dari tempat yang

tidak kamu ketahui."

Sebagian ahli batrasa Arab yang lain .*gutukarr- batrwa

maknanya adalatl, sebagai balasan kematian bagi tukang sihir, dari

mana saja mereka datang dan di mana saja mereka betrada."

Kalangan Arab yang mengatakan, I ,i u;,iiit I * i+
F4 -ul* itu merupakan jawaban bagi orang yang tidak mengetahui,

sehingga ia mencari pemahaman, sebagaimana mereka beerkata,

"Dimanakatr air dan rumput?"

o00

"J'i3,,i/i;t;iil@.a;t'o;., 
-*ry(Tj6,ft ;2;1:d'6

Kii*,,&S€,#J;';;i'fu "ii'f-,#:iffi ;tc
cL6:i fi:q"A:ii Fi eL A W,i;,)r, U
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n Lolu atlcmg. ail<ff.g sihir itu ter n mglur ilengart bq suiud,
ser oy a bnlrat o l<unri tclah pcay a kep adfl Tuhtrr Hmrur
dfrr lvfusa' . Bql<ata Fit aw' ADaI<ah l<frnau tclah beri:mmt
l<efudfruya (Ivhm) sebebm alcu rnenr}rri izlnkepaAmw

selealian. Sesnngguhny a ia ailalah pemimpirvrru yorrtg
nengajanl<mrsihirlirlpadnrru*lcoliauMakrseszngguhnya
aku alrerr menwtongtangan dfrnl<akilorrlw *l<alirrrt ilengan
brlrsilrung *ccrrabqtinibal.fulih ilm vesttngulmyo akil al<frrr

rnerryalib l<anw sel<alicn Ndt prar'1glorl fuhonlranrn.a dfii
sesnngguhnyal<mw alw. mengetnlwi siary ili atsrokita

y aW lebih Fnih ilm lr.hih }rll<al silcsonyc'.n
(Qs. Thaahaa [20]: 70.7ll

Dalam pembicaraan ini tendapat sesuatu yang ditinggalkan
lantaran tidak diperlukaq yakni pernyataan bahwa Musa melamparkan
tongkatnya, kemudian menghancurkan semrur yang mereka lakukan.

',.. Firman-Nya, &;ti'rr" $,Vffjv,ff)'':4i9ft " Lalu tukang-
tukang sihir itu ternmghtr dengan bersuju{ seraya berkata, 'Komi
telah percaya l@pada Tulwn Hrwr dan Musa'." Disebutkan bahwa
ketika Musa melemparkan tongkat inr berubah menjadi
seekor ular yang sangat besar dan melahap semua tali-tali dan tongkat
yang dilemparkan oleh para tukang sihir. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

24305. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata:

Ketika para tukang sihir melontarkan apa yang ada di tangan
mereka" Allah menjadikan semut itu sebagai ular-ular yang

meraJap dalam be-nak orang yang terkena sihir. .tj ,r;;6
C.ifr,U-.i[.rj@ :!!.iil fry&{if @ 6}'^1+
VZ "i;k" Musa merasa tahtt dolam lutturya. Kot i berkata,

l,
g

I

J
d
I,
{
I
I
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'Janganlah kottru tahtt, sesungguhflya lramulah yqng paling

unggul (menang). Dan lemparkanlah aPa yang ada di tangan

lranonmu, niscaln ia akan menelan apa yang mereka

perbuat'." Musa pun melemparkan tongkat yang ada di

tanganny4 maka ia menjadi ular yang sebenamya' Ular itu

membuka mulutnya seperti dahl, meletakkatratrang bawatr di

tanah, dan menaikkan ratrang atas ke atas, kemudian menelan

semua tali dan tongkat yang lempakan oleh para tukang sihir

itu. Musa lalu mendekati dan memegang salatr satuny4 dan

ternyata itu adalatr tongkat, mlfa^fara--93g it[.ji1
tersnngkur dan bersujud . !i'j;ti'ly;'{!,}i@.11rt-l*".-y-:rYt:,6.i:
t; fr;&i <-t:{':Ai'fu 6ti'{#'::,;fi7 . ;t q

Lti;i.. ,a'.,.
Sl.riU5..P

1+ 
i'sioyo (mereya) berlaia, 'Kami telah perctya kewdo

Tuhan Harun dan Musa'. Berkato Fir'aun, 'Apakah kamu

telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aht memberi izin

lepadamuselulian?Sesungguhttyoiaadalahpemimpinmu
yang mengaimlran sihir kcpadamu selalian' Maka

sesungguhnya aht akan memotong tangan dan kaki kamu

selwlian dengan bersilang secora bertimbal-balik'." oratg

yangpertamamemotongtangandankakidenganbersilang
secara bertimbal-balik adalah Fit'am'

Fi ei CWi; "Don sesungguhnya aht akan menyalib

tcamutrekaliin pada pangkal Phon htma'" Orang yang

pertama kali menyalib pada pangkal pohon kurma adalatt

Fir'arm.l59

24306. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

t5e Lihat yang menyerupai riwayat ini pada Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkom

Al Qar'an (7D61)-

OiU ar*Valubang besar yang ada di bumi, berada di barratr lembatr, bagian

kepala menyempit dan lidahnya melebr'
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menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

lJlah,*tl ''.ii .; ,t ,?;b "Maka Musa rnerasa talntt

dalam hatinya," ia berkata: Maksudnya adalalx, kemudian

Allah mewahyukan kepadanya supaya beliau tidak merasa

takut lagi, yaitu melemparkan tongkat yang ada di tangan

tanannva. 'oKl-V ,Xi6"Mrn"lan apa yang mereka sulapkon"
(Qs. Al A'raaf l7l: ll7) Musa pun melemparkan tongkatry4

kemudian tongkatnya yang berubah menjadi ular besar itu

mernakan semua ular mereka. Tatkala para tukang sihir itu

menyaksikan kejadian tersebut, mereka pun tersungkur dan

berzujud. @'l;fi 6i 5,, @ ,o;rsi 5,-4V(lJ6 "Meretra

berkata, 'Kami beriman kepada Tuhan semesta olam', (yaitu)

Tuhon Musa dan Harun'. " (Qs. Al A'raaf l7i: l2l-l221raoo

24307. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku

diceritakan dari Wahab bin Munabbill mengenai firman Allall

6; .4 4* ,t ;L;lt "Maka Musa merasa tahtt dalam

hatinya," ia berkata, "Ketika Musa melihat mereka

melemparkan tali dan tongkat mereka, dan terbayang bagr

Musa semua itu berubah menjadi ular-ular, Musa berkata di

dalam htiryq 'Demi Allah, semru itu hanya tongkat di

tangan merek4 rumun kini berubatr menjadi ular, lalu

bagaimana tongkatku dapat melawqrnya?' Allah kemudian

mewatryukan n***rn' KW 4*C .ifr 4- eY olV
i; t; i'Ai'*-{j7 'Dan lemparpanlah apa vang ada di

tangan kanonmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka

perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah

tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menong

tukang sihir itu, dwi mana saia ia datang'. Musa pun merasa

gembira, ia lemparkan tongkat yang ada di tangannya, dan

rffi Ath-Thabari dalam At-Tsikh (1D45).

I

I

i
I

:
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seketika itu juga tongkat itu menelan tali dan tongkat mereka.

Tongkat Musa berubah menjadi seekor ular yang merayap

cepat di mata Fira'un dan orang-orang yang ada di sekitar

pertandingan, lalu menelan ular-ular mereka satu demi safu

sebanyak yang mereka lemparkan hingga memenuhi lembatr.

Musa lalu menangkap ular rtu, dan ular itu lalu kembali
menjadi tongkat di tangannya. Pma tukang sihir pun

tersunghr dan bersujud, seraya berkata, 'Kami beriman

kepada Tuhan Harun dan Musa. Kalau saja itu perbuatan sihir,
maka karni pasti tidak akan terkalahkan:.nl6ol

Tatwil firman Allah, fi ;;t 'i S;' ,:^t'i-Jtl i6 @erkata
Fir'aun, "Apakah hanu telah berimm kepadanya lMusal sebelum

aku mcmbefi izin kcpadamu sekolian?)

Atlah SWT berfimran: Fir'aun berkata kepada para tukang sihir,

'Apakatr kalian mempercayai Musa dan mengakui kebenarannya'sesuai

yang kalian nyatakan sebelum aku sendiri menyatakannya?" f:61 ,!;y

"Sesungguhnya ia adolah pemimpinmlr. " Maksudny4 Musa adalatl

pemimpin kaliarU yang mengajarkan sihir kepada kalian." Sebagaimana

dalam riwayat berikut ini:

24308. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku
diceritakan dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Ketika para

tukang sihir mengakui dan berimaq-kepada Ttrhan Harun dan

Musq ';4i'& 
"ii {*l ,iLK 'is( i'j3 ,^'7r: iC

"Berkata Fir'aun, 'Apakah komu telah beriman kepadanya

(Musa) sebelum aht memberi izin kepadamu sekalian.

Sesungguhnya ia odalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir

ror Ath-Thabari dalam lr- Toilh (l D43).
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kepadamu sekalian'. " Malsudny4 tukang sihir terbesar di
antara kalian yang mengajarkan kalian sihir itu.l602

Tar.wn firman Auah: ,* i; f+l: .F1i €A;i$ (Maka
sesnngguhnya aku ahan memotong tangan dan haki leamu sehalian
dcngan bersilang secara bertimbal balik)

Maksudnya adalalu Fir'arm berkata "Srmgguh, aku akan
memotong tangan dan l€ki kalian secara bersilang, yaitu memotong
tanganlenan dan l<aki kiri."

Disebutkan bahwa Fir'aun adalah orang yang pertarna kati
memotong. Riwayat mengenai hal ini telah kami sebutkan sebelumnya.

Firman-Ny4 ,Fi e:i C 'Wri; "Dan sesunggulmya aht
akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon hrma.

Maksudnya adalalL Fir'aun berkata "Aku juga akan menyalib
kalian semua pada pangkal pohon kumla" Seperti perkataan penyair
berikut ini:

€LL.U or}, L^&)t ...ila L: €.€yt6!b;root
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebr* adalah:

24309. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakarni dari Qatadah, mengenai firmanAllah, A'pli'i;
4i3i,i glL "oan sesungguhnya aht akan *"rryoiib *o-,

sekalian pada pangkal pohon htrma," iafurkat4 "Ketika para

tukang sihir menyaksikan perbuatan Musa, mereka menyadari

bahwa ittr datangnya dari Allah, maka mereka tersungkur dan

'* Ibid
'* Bait ini milik Suwaid bin Abi Kahil Al Tasy&uri. Lihat Abu Ubaidah dalam

Majaz Al Qtr'an Qnq dn Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (6/115),

tercatat laftrd iii, dan ( I 5/l 6E) turcerril lataz/n ;i.
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bersujud, dan beriman pada saat itu juga. Fir'aun lalu berkata,

,4, U K+l;'fr$ <#5 'Matra sesungguhnva aht attan

memotong tangan dan laki kamu sekalian dengan bersilang

sectra bertimbal balik'. "r6M

24310. Musa bin Hanm menceritakan kepada lomi, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, ia berkata: Fir'aun

berkate,Fi ei A'&;|{; *u Kt;ii'&-A <;i1- *,
"lvlaka seswtgguhnya aht akan memotong tangan dan kaki

kamu sekalian dengan bersilang sectra bertimbal balih dan

sesungguhnya aht akan menyalib lamu sekalian pada pangkal

pohon larma." Fir'atm pun membunuh mereka dan memotong

tangan dan l<aki merekq sebagaimena dikatakan oleh Ibnu

Abbas ketika mereka berkata g;;W W'6Vi:gAi6 C;

@ a+; "Ya Tuhan kami, limpahlcanlah kcsabaran lnpoda

lami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri
(kepada-Mu)." (Qs. Al A'raaf [7]: 126) Mereka adalatr para

tukang sihir pada siang hari dan menjadi para syuhada pada

sore hari.l6os

Takwil firman Atlah: AV 6:i fr -q 'A:i; 
@an

sesungguhnya hamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih

pedih dan lebih hehal siksanya)

Maksudnya adalah, Fir'aun berkata "Kalian, watrai para hrkang

sihir, akan mengetatrui siapa yang siksanya lebih pedih dan lebih kekal,

aku atau Musa?"

oo0

ro Ath-Thabari dalam lr-Toilh (1D45) dri AS-Suddi.

'ff lbid.
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.iu .i;6:e" ci; .# <,r6:vv ii; {;;t i i}('

g;IL 6 ti-c)vvit @ C:ili-,i{t,* d *t--cv

AST '"iib"#iir{"656
uMqel<abql<ata,'Karnisel<ali'l<alifinakal<frr'

mengutmwl<nnl<anltldf,tiPadf, bul&i'buktiyalngnyota

@*iiz,6), ! mg tclah datffig l<epddn l<ffni dor dmipada

Tuhnn-yutgtclahmenciptat<ml<ani;mal<f, pu1tskanlahapa

y orrg rr"rdak l<mw pualr;l<mt Sesunguha'y a 
-l<mw 

lwrya
tt at aapot nwnnfig;l<frJ padfll<ehidtpt di &miaini soia-

Sesnnggzhny a l<ami tclah bqiman beadg Tuhfin l<mni, agar

Dianrefig@rr,tffrit<p^'jdllalwrtl<escilah,fl/llc/r,inidffi sihiryarrg

tclaht *n i p"t 
"flr*rkepadrkfini 

melalatl<mrry* Dur
Atlah lcflh Aat tWt "WNya) 

dffir lebih l<el<41 (adzah.Nyo) ."

(Qs. Thaahaa [20]: 72'73)

Tatwil fiman Allah: u$ft.;4i T,rGiVV e $;'i S";

{J; (Merefu bertuta, "Kart setuli-hali tidak aka" nengdanafun

hama dafipada bufui-bafui yang nyata (mahiizot), yang telah dolang

kcpadL kartdan dafipada Tuhanyangtelah nunciptakan fumi")

Allah Ta,ala berfimran: Para tukang sihir berkata kepada

Fit'arm ketika Fir'aun hendak metaksanakan apa yang ia janjikan

kepada mereka, "Kami sekali-kali tidak akan mengrrtamakan kanru dan

mengikutimrl dan tidak akan mendustakan Musahanya untt* kanru'

Firman-Nya, 9t[t (r 6.,V ( iy "Duipda bubi-buki yang

nyata (mufrjizat), ymg telah datong kcpada kami." tuarsuanva adalah,

bukti-bukti dan huiialU sebagai pengrrat atas seruan Musa kepada

mereka



TatsbArt:Ihabui

Firman-Ny4 q; ,s;6 "Yang telah menc@akan kami."

Maksudnya adalab kami tidak akan mengutamakanmu daripada

mukjizat dan bukti-bukti yang datang kepada kami, daaDzat yang telatr

menciptakan lomi. I,xrfal/r_ (b 
"5V 

berkedudukan rufadh sebagai

'atlaf atls firman-Nya 6iV Y. Atau mungkin berkedudukan khafadh

lantaran sebagai sunrpatr (qasam), sehingga maknanya menjadi,

sesungguhnya kami tidak akan mengutamakanmu daripada mukjizat

dan bukti-bukti yang datang kepada kami, demi Allatr!'

Firman-Nya,.Jtti A U d;6 "Maka pthxkanlah apa yang

hendak kamu pttuskan" Maksudnya yaitu, latcukanlah sesuka hatimu

apaYang ingin kauru lalgkarl.

Firman-Nya, 
-VK ',!+i ,* *ii 4 "sesungguhnya komu

lwrya akan dopat memutuskan padq kehidupan di dunia ini saia."

Maksudnya adalalL sesunggutrrya kamu hanya dapat menyiksa kami

dalam kehidupan dunia yang fana ini. Lafazh 
-e:'ni',i:Liberkedudukan

manshub karena menunjukkan waktu, a-, [13l dijadikan sebagai satu

hunrf independen.

Pendapat kami mengenai hat ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24311. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Aku
diceritakan dari Wahab bin Munabbih, mengenai firman Allall

a,-
u,li .-s;t!, c;:';1 O6;VY & $j i U6 "Mereka berknta,

'Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu doipada
buhi-buki yang nyata (mulfimt), yang telah datang kepado

kan4i dot doipado Tuhan yang telah merrciptakan kami'." la
berkat4 maksudnya adalalt daripada Allah, atas bukti dan

huiiatr yang datang kepada kami. 
"rV 

J U 6;6 'Maka

pttfiskanlah opa yong hendak kamu Wtuskn'. Maksudnya,
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lalokanlah ses,ka hatimu dan apa yang ingin kamu lalo,kan'
-G!'l;yytrg 

eii3y'sestmggulmya kmtu hanln akan dapat

memufiskon pada kehidupan di dwia ini saia'- Maksudnya,

Fir'arm bukanlah seorang penguasq melainkan hanya di dunia,

setelah itu ia tidak akan memiliki kekuasaan sama sekali."lffi

Firman Allalr g!;L 6'AG)Vu.ty " Se stnguhqn kmni telah

beriman fuWda fiihan kfini, agr Dia menganpwi lesalahon-

kesalahon komi." Maksudnya adatah, supya Allah me,maaftan dosa-

dosa kami dan melruttrpinya atas kami.

Firman Allah, #i'U r{" 65-$ "mt sihir yong telah lomt
pabakon kcryda kami melahtkanya" IUaksudnya dalah, supa)'a

Allah mengamprmi kesalahan-kesatnhan kmi, dm 4a yang kfrd
pelajari dari be,lbagai sihir, serta perbuatm )rang t€rpaksa kami lahkan

Disebgtkan batrwa Fit'agn me,maksa mereka untuk mempelajai

sihir. Mereka yang berpendapat dernikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

24312,. Musa bin Sahal menceritakan kepadaku, ia be,ltda: Naim bin

Hamrnad me,nceritakan kepada kami, ia berkda: Suffm bin

Uyainah menceritakan k€pada kmi dari Abrtr Sa'i4 dari

XsimalL dari Ibnu Abbas, mengenai firmm Allab 65 6
#i'A& "D* sihir yangtelah konru paksakm kcpdo kani

melahtkawtya," ia berkata, "Maksudnya adalah, seorang

pemuda yang dipaksa oleh Fit'arm rmtuk me'mpelajari sihir

adalah S.lfarrrr r:1607

24313. Yunus menceritakan ia berkata: Ibnu Wahab

me,mberitahukan kepada l(allli, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai fimran Allah, #ii r{" 6511, "Dan sihir yory

Ath-Tbabri dalam At'Toikh (1f243).

Asy-syankani daln Fah At gadb QB77). Lihd puta lbnu tr(asir dalm ta$ir
(3/160).

1606

16,,
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telah kamu paluakan kepada kami melahtlcannya," ia berkat4
"Fir'aun memerintahkan mereka untuk mempelajari sihir.

Mereka meninggalkan kitab Allah dan diperintatr untuk

memPelajari sihir." I 608

Firman-Nya, AfS fr'K$ "Don Allah lebih baik (patwta-Nya)

dan lebih lwlul (adzab-Nya). " Maksudnya adalah, Allah lebih baik

daripada kamu wahai Fh'aun, dalam memberikan balasan kepada

orang yang patuh kepada-Nya, dan siksa-Nya lebih pedih bagr yang

durhaka kepada-Nya dan menyimpang dari'Nya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

24314. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman

Allah, A$ f id$'Do, Atlah lebih baik (pahala-Nya) dan

lebih kBkal (adzab-Nya)," ia berkat4 "Maksudnya adalah,

memiliki balasan lebih baik daripada kamu, dan memiliki siksa

yang lebih pedih daripada kamu.'r6D

24315. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman /jllah,&|p'ib
"Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih lwl@l (adzab-

Nya)," keduanya berkat4 "Maksudnya adalah, memiliki
balasan yang lebih baik daripada kamu jika Dia diikuti, dan

memiliki siksa yang lebih pedih daripada kamu jika
didurhakai.'l6lo

ooo

'ot Ibnu Katsir dalam tafsir (3/160).
r@ Ath-Thab ri dalam At-Toit:h (1t243).
r5r0 Al Mawardi dalnn An-Nukat wa Al (lyn (31415).
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Ji @ g-{'V.L;;'i i4, 5i9E1 :+, +r. i'"it,
@ jii( ,S:sti { 4- i6 es+3i ri i t,,:i . iS

"sesnnggrrhnyabarangsiapadatangkeyafu Tfiartnya
dal$r. badaarr ber do so, mala sesnnguhny a b agfu ry a

N qala J alwwn. Ia trdak mati ili dalarmya ilan finak
(prrk) hidup. D mr b m angsirpn daffig l<epado Tulwtrry a

dalffrrl@adaf,rJbelrhnanrlasisurJggruh.flurgguhtelah
bqarnal shalih, mal<o rnqeka itulf,h or(mg.or(mg yarJg

nrlmpel,":oleh tempat ten$ ycrrg tittggi (nnl/rif,)."
(Qs. Thaahaa [20]: 74.751

Allah berfirman menginformasikan perkataan para tukang sihir

kepada Fir'au& q2$ iVJ:i+ "sesunggulvtya brangsiapa datang

l@poda Tulwnnya dalam keadaan berdosa." Makzudnya adalah, dari

makhluk-Nya dan tetah ditetapkan kekafiran padanya

Firman-Nya i{-{;83;;{'firfr''o9 "Maka seswtgguhnva

bagirrya Nerakn Jaharum. Ia tidak mat af dalamnya don tidak (Wla)

hidup." Maksudnya adalalL ia akan mendapatkan Jahanam sebagai

terrpat tirggdnyq sebagai balasan atas kektrfigannya Ia tidak mati

sehingga dapat keluar rohny4 dan tidak pula hidup sehingga dapat

tenang dalam jasadnya, melainkan tergantung di antara rongga

kerongkongan mereka

Firman-Nya, tLi-iS;; "Dan barangsiapa datang kcpada

Tutronrrya dalam kcadaan beriman" Maksudnya adalalL barangsiapa

datang dalam keadaan mentauhidkan Tuhannya dan tidak

menyekutukan-Nya dengan apa prm.

Firman-Nya, :*+AiJ+3 "Iagt sungguh'sungguh telah

beromal slntih" Maksgdnya adalab b€nar-ben& melaksanakan

perintah Tuhannya dan meninggalkan larangan Tuhannya
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,9ii,:":at'l;ry-;8 "Maka mereka itulah orang-or(mg yang

memperoleh tempat-temryt yang tinggi (mulia)." Maksudnya adalah,

merekalah yang sifat-sifatnya termasuk kategori kalangan yang

mendapatkan derajat surga yang mulia.

ooo

" (Yattu) sylrga Ailn yang rnengalir nmgai'wngai di
bawalurya, 

'n,rl":elrcl<el<al 
di dalmtnya- Dorrt itu adalah

balasan bagi ormg y dng bqsih (dari lcelcnfiran dmt
l<rl,rr.al<siorrari." (Qs. Thaahaa l2O1:. 7 6l

Allah Ta'ala berfirman: Barangsiapa datang kepada Tuhannya

dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh telah beramal shalih"

maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang

tinggr (mulia).

Allah lalu menjelaskan tentang tempat-tempat yang mulia itu,

dan apa itu sebenamya. Kemudian Allah berfirman, g; & "(Yaitu)

syrga Adn." Maksudnya adalah taman-taman tempat tinggal yang

tidak ada kebunrkan padanya tidak fana' dan tidak ada habisny4 yang

mengalir di bawah pepohonannya, sungai-sungai. Mereka kekal di

dalamny4 tanpabatas.

Lata^ 3-* A sini berkedudukan mafu'sebagai jawaban atas

tempat-tempat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24316. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari IbnuJuraij, mengenai firman /fllah,lii.rS-Jt
;lfli g":nl'l 

"Li$ ,;,r$i E i 'Don borangsiapa datang

kepado Tulwnnya dalam kcadaon beriman, lagi sungguh'

S; JrC -)yi\:."iy 'i'iiv 46/9;&
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sungguh telah beramal slalih, maka mereka itulah orang-

orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggt (mulia),"

ia berkata, "Maksudnya adalah surga 46rr.,16ll

ooo

A O6j I +#,+q;l:6;,1tt*-5 ii;
@d5{'$sifiJ6

o D ut sesnaggulury a tclah l<frni w ahyiaalt l<Egnt Nfusa,
'Pugilahl<fr rwilenganhfrntfu.homtfu.I<u(fuilsa'il)ili
malcfir hr,ri, mal<tkndah tmatk nqelca ialffr ycngl<rlring
di laut ia+ l<anw tak usah ldtrnl,dlr al<fi. tersusul dNJ finak

usah takut (akm trrngelorn)'." (Qs. Thaahaa l20lz 77)

Allah Ta'alaberfirman: Sesungguhnya t€lah Kami wahyukan

k p.du kamu, Musa AS, setelah memperingatkan Fir'aun melalui

mukjizat dan bukti-bukti yang Kami datangkan melalui Musa,

kemudian Fir'aun enggan menyambut perintah-Nya, bahkan berlaku

sombong dan berlebihan dalam kesombongannya, maka Kami
mewahpkan kepada Musa, 'Berjalanlah pada malam hari bersama

hamba-hamba-Ku dari kalangan bani Isra'il."

Firman-Nya 15 ;.$ 46+ ? +r/6,"Maka brutlah untuk

mereka jalon yang kcring di laut l'r2. " Maksudnya adalalL Musa AS

membuat jalan yang kering di lautan.

Lafazh.r#l dan r-Jr dijamakkan menjadi,/6. Pendapat kami

mengenai bal ini sesuai denganpe,rnyataan para atrli tafsir. Merekayang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

I

r5rr Asv-Syar*ani drJnm Fah Al Qadb QR77).
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24317. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semwmya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allah, 6iu berkata
*Maksudnya adalah yang kering."l6l2

24318. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang
*a-a.l613

Fimran-Nya, #i;$; ili{ "Ko-u tak usah klwwatir akan
tersusul dan tidak usah tahtt (akan tenggelatn). " Maksudnya adalalL
jangan kau l<irawatir terhadap Fir'aun dan bala tentaranya akan dapat
mengejarmq dan jangan pula kau takut tenggelam di dalam lautan yang
ada di hadapanmu.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
attli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilut ini:

24319. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, # {j $; j!2 J "Ko., tak usah
Htawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan
tenggelam), " ia berkat4 "Maksudnya adalah, janganlah kau
l*rawatir terhadap Fir'aun" dan jangan pula taktrt tenggelarn di
lautan."l5l4

fifl t tu:aUa dalam tafsir (tR99).
t6t3 lbid
1611 16ru Abi Hatim dalam tafsir (7 D4Zg}
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24320. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, 4;,i*J
;i, $j "Ko*, tak usah khawatir alean tersusul dan tidak

usah talatt (alan tenggelam), " ia berkata, "Janganlah kamu

takut Fir'aun akan dapat mengejarmu dari belakang, dan

jangan pula kamu takut tenggelam di lautan yang ada di

hadapanmu."l5l5

24321. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadakrl ia berkata: Ibnu Juraij berkata: sahabat-sahabat

Musa berkata "Pasukan Fir'aun telah mengejar kita

sedangkan lautan ini menutupi kita' Allah lalu berfirman,

"Kamu tidak usatr khawatir akan te6usul, dan kamu tidak usah

takut tenggelam di lumpur lautan.u 
1615

24322. Ahmad bin Walid Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada karni, ia berkata:
' 

Husyaim menceritakan kepada kami dari sebagian sahabatnya,

me,ngenai firman Allah, # {J (:; ,i17 J "K*ru tak usah

lituwatir oko, tersusul dan tidak usah tahi (akan

tenggelam)," ia berkata, "Maksudnya adalah lumpur-"

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam me'mbaca firman-Ny4

iii$.ran

1615 Kami tidalc menemukan atsar inidari Qatadah. Lihatlah atso ya1g sebelumnya,

dari Ibnu Abbas.
1616 As-suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsr (5n90), ia menisbatlonnya kepada Ibnu

Mundzir, dan Al Mawardi daJram An'Ntrkat wa Al UWt Ql4l5,4l6)'
r5r? Hamzah membacanya i.itrl dengan suhtn pada huruf/a, sementara yang lain

membacanya dengan me-rafa'-l<annya don 6gnam$ahlan huruf ahf
sebelumnya. l-ihatht-fa*irfi Qira'a As-Sab' (hal. 124) d,',Al W6fi Syrh
Asrbsydibfi ah (hal. 263).
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Mayoritas ahli qira'at selwuh negeri --{elain Al A'masy dan

Harnzalr- membaca (j3 -ifi J sgbagai isti'nafpada hunrf {,
sebagaimana firman-Nya, 6i 6iti^ { W :,eU "Din bersabarlah
knmu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kcpadamu."
(Qs. Thaahaa [20]: 132), maka dr-rafa-t'art, dan kebanyakan yang ada

dalam kondisi semac,am ini merupakan jawab atas I.
Al A'masy dan Harnzatr membacanya k;'A,S l, dr-jazam-kan

karena sebagu jaza' (balasan), dan dr-rafo-'kan lafaztr # {;sebagai
isti'naf, sebagaimana firman Allah Ta'ala, 1tF- { "i '-r(,fil 'ifii-
'Pastilah mereka berbalik melarikan diri l@ belakang (kalah).

Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan." (Qs. Aali 'Irnraan [3]:
lll) Dalam ayat ini terdapat isti'ruf dengan il. Kalau saja dalam ayat

#SJdiniatkan untuk dr-jazom,dan terdapat hurufya, maka itu pun
diperbolehkan, sebagaimana perkataan penyair berikut ini :

""6;ir #.Ly,#t,si
Dari dua bacaan ini, aku lebih menyukai bacaan ig J

berkedudukan rofa', karena merupakan bahasa yirng lebih fasih,
sekalipun yang lain diperbolehkan.

Sebagian ahli natrwu Bashrah berpendapat batrwa malana

firman-Nya 4;,iliJ adalah, buatlatr jalan bagi mereka dan janganlah

karru taht alon lunrpur.

Mereka berkata: Di sini terdapat sesuatu yang mahdn$,
sebagaimana engkau berkata 'd;t Ui paaana maksudmu adalah 'r;;f1.

Juga seperti firman Allah, q ,# ; J.X .,.i Ci_];*Y "Don jagatah
dirimu dari (adzab) hwi (kiamat, yang pada htri itu) seseorang tidak

r5rt K"-i tidak mengetahui penyairnya, dan disebutkan oleh Al Farra dalam Ma'ani
Al Qu'ot (l/16l), Sebagian bani Hanifah mengatakan:

;ar ,a*iit1r ,!t a? €*t t: W'e q itt
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dapat membela orang lain.u (Qs. Al Baqaratr [2]: a8) Maksudnya

adalah tidak dapat membela orang lain padanya.

Ahli natrwu Kufah mengingkari penghilangan (hadzafl kecuali

dalam hal yang berkaitan $engan waktu, karena tetap sesuai apabila

dikatakan 
irJlt i.t i$t 'ai dan mereka tidak memperbolehkan hal itu

dalam isim.

ooo

Gj|:'+t@"#6'eer*6.ei2-:;;j-#.1t
a3it6fi

"lvfalcaFir'atnilengartbalntentmuryanengeiarmsel<a,
lalu nsela iliamp olehlaut yang nwrrrlrrggelani<an nrsel<a-
DanFir'aun talf,h nenyesatl<mkeunrrya ful fidak menrfui

Wauliuk." (Qs. Thaahaa [20]: 78.79)

Allah Ta'ala berfimran: Musa dan bani Isra'il pun berjalan

melalui jalan yang Kami uxatryukan kepadanya kemudian Fir'aun
brsama bala tentaranya mengikuti mereka dari belakang melalui jalan

laut yang telah t€rbelalu maka kemudian air menyatq menutupi mereka

dan menenggelamkan mereka semua

Firman-Nyq 6"6fr#;|:*t "Dan Fir'aun telah

menyesotkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk" Makzudnya

adalall Fir'aun bersama bala Gntaranya menyimpang dari jalan yang

benar dan mengambil jalan ke neraka, lantaran Fir'aun memerintahkan

mereka untuk l<ufur terhadap Allah dan mendustakan Rasul-Nya

Finnan-Nya, Sil:t "Dan tidok memberi pettmjuk"
Maksudnya adalalL Fit'aun tidak melalui jalan yang benar bersama para

t_
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pengikutnya, karena Fir'aun melarang mereka mengikuti dan menaati
utusan Allah, Musa AS. Fir'aun tidak memberi petunjuk dengan
perintalrnya tersebut.

ooo

6 3fr ,4:L {",pZ trJ b;i -K{" U;
' Hai bani lv a' il, seamggutvry a Karni telah mmy etamatlcan
l<flnuu sel<alimt ilari nnl',,ulvrw, dmKarti t^lah niengadat f,n
perio,rJiian dmgan lwrnl sel<alimt 1mtttk numaiat) ii nb"lrh
@ gunmg itu ilu.I<ilrJi telnh merumni<mlnpodrl<nrrau
sel<alimr rn(mnf,. ilan, salw* Mat<mtlah di arfiara rezeki yarJg

baik y ang telah Karr, bedl<dn kepadmw itm ianguri"h 
-

melmnpmd batas pailmyy a" y ang nerry ebabt on ir,,n rrlraarr.
r{umenimparrnt.Danbarangsiapaditirnpaolc,hl<erruul<aon

Ku, mf,lra sesunguhny abhusalah ia-"
(Qs. Thaahaa [20]: 80,81)

Allah Ta'ala berfirman: Tatkala Musa dan para pengikutnya
selamat dan Fir'aun bersama para pengikutnya telah ditenggelamkan di
dalam lautan, Kami berfinnan kepada pengikut Musq -i .:b-;,;t ti!-€jAlrJii'{$ 6l; 1#:rt r,hi a,L':f'r"if;;, j' 4t ,uai bani
hra'il, sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari
musuhmu, dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu
selralian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu don Kami telah
menurunlran lccpada kamu sekalian monna don salwa.,,
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Maksudnya adalah Fir' aun.

Kami telah menyebutkan janji yang telatr disampaikan Allatr

kepada Musa dan kaumnya di sebelah kanan gunung itu, dan kami telah

menjelaskan perbdaan antara mann7 dan salwa, beserta bukti-bukti

yang membenarkannya, pada bagian terdahulu, sehingga tidak perlu

kami jelaskan lagi di sini.r6re

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman-Nya,

K{#i:u,o
Mayoritas ahli qira'atMadinah dan Bashratr me,nrbaca lafazh -ft

f# a""gan huruf m,m , alif, dansemua sisa hunrfrrya.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membaca lafa7o'€;Ail li denga

huruf ,a. Delnikian juga sisa kata kerja tainnya kecuali pada firman-

Nv u" {;6i 15'6# (i$. vrer etabersepakat dengan para a}rli qira' at

yang lain.

Pendapat yang benar menurutlor adalab kedua bacaan itu sama-

sama $asyhgr dan maknanya sama, maka orzlng yang membaca dengan

salatr sahr dari keduanya" telah dianggap benar.

Firman Allah, '$i53Y €# utjt "Mok nlah di antara rezeki

yang baik yang telah'Kafiri berikan kcpadamu." Maksudnya adalalL

makanlah wahai bani Isra'il apa yang kalian strka dari rczplo yang telatr

Kami berikan, dan rezeki yang halal yang Kami limpahkan kepada

kalian.

rorr lltrul penafsiran surah Al Baqarah ay,at ke 75,9?a surah,-Al-ABaf ayat 160'
1620 Hamzh dan Al Kisa.i membaca {181;'StArTt'€At iti dengan hunrf ta

ber-dtwmmahpada tiga lota tersebdt png terdapat pa6 ay! 80 dan 8l .

Ulama ),ang iain dembacanya dengan hgnrf mrn berharakat fothah y1t1
t rar4.' a{ 

"etelahnya 
Lihtt At-Tais{r fi eir a' a As-Sab' (hal. I 24) dat Al Wofr

fi Suh AsySYaibAal, (ha.l. 263).
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Firman Allah, +i W {1 "Oo, janganlah melampaui batas
padanya." Maksudnya adalatr, janganlatr kalian berlebihrebihan dan
saling menztralimi. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24323. AIi bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, *. W {2 "Oon janganlah
melampaui batas padanya,', ia berkata, ,'Makzudnya adalah,
janganlah kalian berlaku ztralim. u I ozt

Firman Allatr: *;i-Ki"'JJi "rorg menyebabkan kcmurkaan-
Ku menimpamz." Maksudnya adalall maka akan tunm hukuman-Ku
atas kalian. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24324. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada lerni dari Qatadah" mengenai firman Allah, K{"'J;;
ui> "Y*rg menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu,,, ia
berkata" "Maksudnya adalah, maka akan turun murka-Ku atas
ffi*.rr1622

Para atrli qira'ay'a3 berbeda pendapat dalam membaca ayat
tersebut.

Mayoritas ahli. qira'at l\ju, Madinah, Bashrah, dan KufalL
membaca ,re'Ki"'J{j a"rlg*rf*"ran pada hunrf lw, dan membaca
lafazh ,yr- trt dengan kasrah pada huruf lam. Merekamengarahkan
maknanya kepada, "maka pastilatr mr.rka-Ku atas kalian ,.

llil ru* Al Jauzi dalam Zad At Masir (4fi64).
r52 As-Suyrthi dalamAd-Durr Al Mantsur (itSgO).

'* i! Kisa'i membacu ip,$ dengan dhammahpada h,mf ia, rran membacalafazh

W ut dengan dhanmah pada huruf./azr. sementara rtq yang lain membaca
.[e.'1 dengan kasrah padahuruf ]a, dan ]b,;-lj dengan kasrahpadahuruf lam.
Lthat At-Taisir fi Qira'at As-SaD, (hal. IZny aan,lt Wafi fi Syor,i Aslt-Sydibiah
(haI.263).
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Mayoritas ahli qira'atKufah membaca lafazin'€{" W dengan

dhanmah pada huruf ha. Mercka mengarahkan makna sebagaimana

yang telatr karni sebutkan melalui riwayat Qatadatr, yaitu, maka Murka-

Ku akan turun dan menimpa kalian.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalall keduanya

merupakan bacaan yang telah masyhur, dan para ularna ahli qira'ot

membaca dengan keduanya. Allah telatr memperingatkan orang-orang,

yang dikatakan kepada mereka dengan perkataan ini dari kalangan bani

Isra'il. Allah mengancam mereka, batrwa Murka-Nya akan menimpa

mereka yang bermaksiat kepada-Ny4 dan hat itu pasti terjadi. Jadi,

siapa pun yang membaca dengan makna, "akan menimpa" atau "pasti"

telah dianggap benar.

ooo

ts:i*'i W JA'c;t; au ;\36 49
"DarisesungulvryaAkulialwPenganpu,nbagiorartgyang
bertobu, bqhnsn, beramal shalih, kmrudim tctay di iafur

ytrrgbenmr! (Qs. Thaahaa [20]:82)

Allah Ta'ala berfirman: Barangsiapa telah dipastikan akan

tertimpa murka-Ku, maka smgguh ia orang yang binasa. Atau

dikatakan, "Sunggutr, ia orang yang hina dan menderita-" Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24325. Ali bin Daud menceritakan kepadakrl ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, t; fr "seswtgguhnya binasalah

ia," iab€rkat4 "Maksudnya adalall sungguh menderita innt624

rn Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7 D43l).

L
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Talrnit firman Allah: 4E 4.36 eS uDan sesungguhnya
Ahu Maha Pengampun bagi orang yang bertobat n

Allah berfirman: Sesungguhnya Aku memiliki ampunan bagr
orang bertobat dari perbuatan syiriknya.

Maksudnya adalah mentauhikan-Nya secara tulus dan tidak
menyekutukan sesuatu yang lain dalam beribadah kepada-Nya.

W 'J6 "Beramal shalih," maksudnya adalalq menjalankan
kewajiban yang Aku wajibkan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan
kepada-Ku.

tsg f "Kemudran tutap di jalan yang beno." Maksudnya
adalalt kemudian ia konsisten dan tidak menyia-nyiakannya sedikit
pun.

P.endapat kami mengenai penafsiran firman-Ny4 AE j.3fr ,tl;
tstrt 7 W Ji| Gt6 "Dan sesungguhnya Atu Matn pengamptm

bagi orang yang bertobat, beriman, beramal shalih, kcmudian tetap di
jalm yang benm," sesuai dengan pernyataan para atrli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24326. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh
me,nceritakan kepada lmmi, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
meirgenai firman Auab, W J6 iit1, 16 #-3gA 4$ "Don
sesmgguhnya Aht Malw Pengmtpwt bast orarrg yotg
bertobd, berinan, beramal slrahh" ia berkata, "Maksudnya
adalah dari kesyirikaq lalu mentauhidkan Allab serta
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah
tetrylcan."l62s

rG Ibnu Abi Hdim dalam ta8h 02430).
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24327. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, 3gJ A.t

W JA i;l; AE ;l! "Dan sesungguhnyo Aht Maha

Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal

shalih," ia berkata, "Maksudnya adalah bertobat dari dosany4

berimaru dan melaksanakan kewajiban antara dia dengan

41115.:r1526

24328. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadakudari IbnuJuraij, mengenai firmanAllah, #3iil ag
W 'Jft 'il7t ,|G "Dan sesungguhnya Aht Maha

Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beromal

shalih," ia berkat4 "Maksudnya adalalL yang bertobat dari

perilaku syirilq beriman secara tulus, serta melaksanakannya

7,
dengan ketulusannya." I 627

- Para ulama berbeda pendapat mengenai makna finnan-Nya, i
{;fr " I(emudian tetap di j alan yang benar. "

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalalL tidak ada

keraguan dalarn keimanannya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

24329. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allab e:;i "/ "Kemudian tetap di jatan

yang benor," ia berkata, "Maksudnya adalah tidak rsgg.rrl6zs

1626 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (31417).
,rn lbidtn Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51312),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

Q2430),dan Al Qurthubi dalanr tafsir (ll23l).
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Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalah, kemudian
tetap beriman dan beramal shalih. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

24330. Bisyr menceritakan kepada karri, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, B'i* 7"Kemudian tetap di jalan yang benar," ia berkata
"Maksudnya adalalL kemudian ia tetap dalam Islam sampai ia
meninggal dunia."l62e

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalalr, kemudian
ia istiqamah (konsisten). Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

24331. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi bin Anas,
mengenai firman AllalL e:ij ? "Kemudian tetai di jalan
yang benw," ia berkata, "Maknanya adalah, ia mengambil
SunnahNabi SAW.'1630

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalah ia beramal
secara benar. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

24332. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitalnrkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allah, Afi ? W JA ,,Beromal slwlih,
lremudian tetap di jalan yang benar," ia berkat4 "Maksudnya
adalah, ia beramal secara brr*.nl63l

rae Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/417),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
..-^ Masir (51312), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (3/162).
lilt AJ Mawardi dalam An-Nukst wa Al Uyn eittl).'1631 41 Mawardi dalam a*Nukot wa Al {}ytn-el4ri) dlr-Al eurthubi dalam tafsir

0v231).
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Ahli qira'at lairurya berpendapat bahwa maknanya adalah, ia

mengetatrui mengenai balasan yang akan ia terima. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24333. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al Kalbi,

mengenai firman Allah, 7 W 33t GtlJt AE 4.36 3.Lt

e:;i' "Dan sesungguhnya Afu Malw Pengampun bagi orang

yang bertobat, beriman, beramal shalih, kemudian tetap di
jalan yang benar," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang

bertobat dari dosa dan selamat dari kesyirikan, serta

melaksanakan kewajiban yang telatr ditetapkan padanya,

kemudian mengetahui balasannya, jika baik maka bailq dan

jika buruk maka 6*.11.::1632

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya yaitu sesuai

riwayat berikut ini:

24334. Isma'il bin Musa N Fazzari menceritakan kepada kami, ia

, berkata: Umar bin Syakir memberitahukan kepada kami, ia

berkata: Aku pernah mendengar Tsabit Al Bannani berbicara

mengenai fi""* Allah, 7 W ',fi G(t 4E ;-3(iufi 4L;
tla.;i "Dan sesungguhnya Afu Maha Pengam|run bagi orang

yang bertobat, beriman, beromal slwlih, kcmudian tetap di

jalan yang beno," ia berkata, "Maksudnya adalah kepada

lingkup ahti baitNabi SAW.'I533

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kami pilih adalah yang

mengatakan bahwa maknanya adalah "tetap di jalan yang benar" yang

b€rarti konsisten terhadap petunjuk. I\dakna konsisten ini tidak

t€rlalisana kecuali telah tergabung antara keimanan, amal shalilU dan

wz 76;4
rcn 16i4
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tobat. Barangsiapa melakukan ifu semua dan konsisen, maka ia pasti
orang yang tetap di jalan yang benar.

ooo

6n,,t rftiy

ii{, 
";1 

r* -St I i 6 @ 6F_ A;;, i; <jit A
'Mengapa l<f,nw datutg lebih cepat df,ripadf, l<awrwrw, lwi

rtvhtso? Bql<atarvhl,r,a, 'ratlah mqela seilong menyustili aku
qn aku bu segua kr:p aila.Ivlu. Y a Tuhanl<u, agdr sup oy a
Englirntridlw (kepddal<u)'." (Qs. Thaahaa [20]: 83:94)

Allah berfirman: Apa yang membuatnu datang lebih cepat
dibandingkan kaummu? Engkau mendatrului merek4 kemudian
meninggalkan mereka di belakangmu, dan tidak bersama mereka?"

Firman-Ny4 
"5 

{fi tij 'i JG ,,Berlcota Musa, ,Itulah mereka
sedang menytsuli aktt'." Maksudnya adalah, Musa berkata, "Kaumku
akan menyusulku."

Firman Allall 6lJ;,!llydiU_/, "Dan alat bersegera kepada_
Mu. Ya Tuhanht, agar sup$ya Englcau ridha (trepadafu). " Maksudnya
adalah, Musa berkat4 "Aku bersegera serta mendahului merek4 watrai
Tuhanku, supaya Engkau ridha kepadaku." Allatr berfirman kepada
Musq "Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu?,, HaI ifu
karena Allah 

-sebagaimana 
telah sampai kepada kami- ketika

menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan kaumny4
kemudian membelatr lautan, dan Allah menjanjikan kepada mereka di
sebelah kanan gunug itu, hingga Musa bersegera kepada Tuhannya,
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dan Harun tetap berjalan bersama bani Isra'il di belakang Musa.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berilut ini:

24335. Ibnu Humaid menceritakan kepada kanri, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Ishaq, ia berkata: Allatr

berjanji kepada Musa ketika membinasakan Fir'aun dan

kaumnyq serta menyelamatkan Musa dan kaumnyq tiga puluh

malam, kenrudian menyempumakannya dengan sepultrh

malam, sehingga genaplah pewaktuan Tuhannya menjadi

empat puluh malam yang Musa terima Musa mewakilkan

kepada Hanm untuk tetap bersama bani Isra'il, dan

bersamanya ada Samiri yang berjalan bersama mereka di
belakang Musa rmtuk menyusulnya. Ketika Allah mengajak

bicara Musq Allatr berfirman kepadany4 ,Arj e <i;A 6
,€LJ,',inylV' 

"5 
{9 tii'iJ6 @ 6.#- "...' Mengapa

lramu datang lebih cepat daripada kantmmu, hai Musa?'

Berkata ltlusa, 'Inlah mereka sedang meryrusuli alu dan aht
bersegera kcpada-Mu. Ya Tuhonht, agtr sttpoya Engkau

' - ridtw (kepadafu)t.nr634

24336. Ywrus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

me,nrberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allall 6l $ ,{$y Lir" "Dan aht
bersegera kepada-Mu. Ya Tuhatht, agtr supcrya Engkau

ridlw (kcpadafu)'." la berkat4 "Maknanya adalall untuk

membuat-Mu ndha."l635

ooo

ts Ath-Thabai dalam At-Toilh (1D49).
t65 Asy-syankani dalam Fdh Al Qadir (3R79).

-

a ztv
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-&3n6;&{6'US;r"!'lW',k1L\tL;l

" Nloh @imrmr, 'Makf, sesunggzhny a l(orlni tnlah mrrnlguii
leawrvrwsesudahl<f,fi uutingall<m"dmtntsekatclah

disesdrl<f,ttolehSartiri.Kemludimrlvh;r,dlcetrtohlnpda
l<awnny a dengan nar ah dmr bq sedih lwti. B qlcta tvhsa,

'Hailtrlunil<u,bul<f,lil<nhTiwnrnutclahmetf orlliil<mt

l<epadnnau natu janii yangbaik? Mal<n olpal<nh tsosalonw
rruaa& yang bqlalu itu bdgfuw dm kamu mmgfiwda*i agar

l<ernul<aondmiTuhartrnrutmerri,lrnpumtrdf,nl<attru
melmrgm pianiioarvrru, ilengon 4kut 7n

(Qs. Thaahaa [20]: 85,86)

Allah berfirman kepada Musa: Wahai Musq sesungguhnya

kami telah menguji kaummu setelah berpisah darimu unhrk menyembah

anak lembu.

Itutah ujian mereka sesudah Musa.

Firman AllalL $:r.:r "sesudoh lamu tinggaltran" Maksudnya

adalah, sesudah berpisatr darimu.

Firman-Ny4 btgi ',i#i; "Dan mereka tetah disesatkan oleh

Samiri." Maksudnya yaitu, p,enyesatan yang dilakukan Samfui adalatt

mengajak mereka menyembatr anak lembu.

Firman AllalL li-,J ';j#.*5 J! 6j '€j "Kermtdion Musa
kcmbali kcryda kmmryn fungon mqah dm bersedih lati."

,4";'#

6i'6j,
YG$;,
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Maksudnya adalah, Mwa lalu kembali kepada kaumnya setelah empat

puluh malam dengan kondisi marah kepada kaumnya dan sedih atas

perbuatan merek4 yakni loftr kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

24337. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaktl ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakra ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapal<ku menceritakan

kepadalu dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, [i.rl |#b "Dengan marah dan bersedih hati," ia
berkata "Maksudnya adalah sedih."l636

Allah berfirman, lljr; t1i "Moko tatkala mereka membuat

Kami mtrka" (Qs. Az-Zukfiruf [a3]: 55) Maksudnya adalah membuat-

Nya marah. Latazh.i;,'l t berlaku pada dua kondisi, yaitu marah dan

sedih. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24338. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

Allah, [1.11 |#, "Dengan marah dan bersedih hoti," ia
berkata "Maksudnya adatah sedih."l637

24339. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaz;.d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6j 'd
.Xi JL"Kemudian Musa kembali l@pada kaumrrya den-gan

marah don bersedih hati," ia berkata, "Maksudnya adalah

sedih dengan perbuatan kaumnya sepeninggalnya."l63s

1636 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uytn (31417) dan Al Baghawi ddam tafsir

QD0t).
16? Ath-Thabari dalm At-Toifu (1D50) dan Al Baghawi dalam aftir QD0l).
r63t 61 Mawardi dalam An-Nulrat wa Al Uytn (3 l4l7).
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24340. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:
waraqa menceritakan kepada kafiri, semrurnya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid mengenai firman Allalt tJ-.\,,Bersedih
hati, " iaberkate'Makzudnya adalah sedih.,t 0sg

24341. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada l€rni, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujahid, riwayat yang
samal@

Takwit firman Anah, CS t36 '#, ,€+ pt ,;S- J6
@erkata Musa, ,Hoi hourtu, U*ankan' Tuhanmu telah
menjanjihan hepadomu saatujanjiyang baih?,,) ,. 

-
Allah berfirman: Bukankah ruhanmu telah menjanjikan batrwa

Dia Matra Pengampun bagi orang yang bertoba! beriman, berarnal
shalih, dan tetap berada di jalan yang benar? Dia juga menjanjikan
kalian di sebelatr lgnan gunung itu, serta menurunkan untuk kalian
monna dan salwa, janji baik yang Allah berikan kepada bani Isra,il,
yang Musa berkata kepada mereka, "Bukankah Tuhan katian telah
meqi anjikannya kepada kalian?"

Fimran Auah, d(iL t& U i #"5 
t1 W,p:y J6S'{!s "aoro apakah terasa taia masa yang berlaru itu bagimu atau

kamu menghendaki agar kemnrkaan dari ruhanmu menimpamu.,,
Malsudnya adalah, apakatr waktu yang memisahlon antara kita terasa
sangat larnq padatral nikmat Auah ada bersama kalian dan Dia

rGe Mulahid dalam tafsir (y373) dan lbnu Abi Hatim dalam taftir (5/156g), pada
keduanya terdryat lahzA tb *.

'* Ibtd.



furahThaa}ua

senantiasa memhri pertolongan kepada kalian? Atau memang kalian

menghendaki murka Tuhan kalian benar-benar menimpa kalian,

lantaran kalian menyembah anak lembu dan kufur terhadap Altah?

Finrran A[ah, 6 rb] ifL16 " D an l(amu m e I an ggar p erj ani i anmu

dengan aht?,, Maksudnya'dulut janji tersebu! lantaran mereka

menyembah anak lembu dan enggan mengikuti jejak Musa menuju

tempat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Juga perkataan

mereka kepada Harun tatkalabeliau melarang mereka menyembah anak

lembq dan ketika Hanrn mengajak mereka untuk mengikuti jejak

Mnsa 6.;.q'd-fr;,*<S ,& 6 i "Merekamenimtab' 'Kami

alran tetap menfimbah patung onaklembu ini, hingga Musa kembali

Irepada kami'. " (Qs. Thaahaa [20]: 91)

ooo

;;fi #- n 6btrW W (*iL, 3L; 6fr u iJ'6

39 5 \.r-;Lb-'#'c;t@- u$, Srt $K 6 r-
@a# 6;tty;Urtti$tj6t

"Mqelaberfutn,'Kanisel<ali'lcalifidrrknrelmtggar
periar$iarmw ilangan knmmf,rJ l<fini sand'in, tethpi l<funi

ek;rr-i metrtawabeban beban dari phica(mknt:rn. itrt,

mf,l<Lt<MJi telah nleternparkmmya, dm dc,/rlil<ifrr' W
Scm.iri nwlenparl<mnya' . Ketrutdimtsonriri mengehtml<mt

unatk msela (dffi t rh*rs itu) ffiak l(,ntbu ydng bqahh
dm bq suq a, mat& ms ela berkator' lnilah Tulwynw dnn

TuhuJ lthlrio, tctnpi l\h$a talah htpr' 
"'(Qs. Thaahaa [20]: 87'88)
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Allah Ta'ala berfirman: Kaum Musa berkata kepada M*q L
lL;l1il$ "Ko*i sekali-trati tidak melanggr perjanjianntz. ,, Maksud
dari janjinya adalah janji yang telah dia berikan kepa.da mereka
Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berihrt ini:

24342. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:
waraqa menceritakan kepada karni, semuurya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujatrid, fimran Allall 

"*;"Perjanjian denganht,,, ia berkat4 ,'Maksudnya 
adalah

janjilar.'lflr

Itulah lafazh .&lt a* $3lt yang telah lgmi jelaskan sebel,rn
ini.

Firman Allab (4f4 ,,Dengut kemauan komi sendiri.,,
Maksudnya adalalL Auah mengabarkan bahwa mereka mengakui
kesalahan mereka Mereka berkate "Kami tidak sanggup lagi untuk
tetap dalam kebenaran, dan kami tidak mampu memegang urusan kami
hingga kami jatuh dalam ujian ini."

Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam me,mbaca ayat
tersebtrt.rn2 Mayoritas ahli qira'at Madinah membaca t<il;"*;
fatfuhpadahnruf mim.

Mayoritas ahli qira'atKufah membaca l(il* a.ngrn dtummah.

Sebagian abli qira'at Basbrah membaca Killaengan kasrah.

jl] tvtu;aUa dahm tafsir (l/399),.terdapat lafaz.h !*| - :Jtp
1612 Nafi d6a fishim membaca gii;r aeoga" fahah6.au n -rr, im.Hamzahdan Al

Kisa'i membacanya dengrn rttonmah. Ahli qira'at )ang tain membacanya
dengan kasrah.Lihatat-Taisirfi eira'aAs-sob'(hal. 124) dan Al vfifi sl,,.h
Aslbsyat i b iyah (hal. 263 ).
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Bila dibaca kasrah,maka maknanya adalah kepemilikan se$ultu

dan dimiliki oleh pemilik.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan

maknanya.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, kami tidak

melanggar perjanjianmu dengan perintatr kami. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24343. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai fimran Allah, C|L, 3L; tffi U $6 "Merelca

berkata, 'Kami sekali-koli tidak melanggar perianiianmu

dengan kemauan kami sendiri'." la berkat4 "Maksudnya

adalah, dengan perintah ka[d."]643

24344. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

- menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid mengenai firman AllalL (SL,"Dengan

kcmauan kami sendiri " ia berkata, "Maksudnya adalah dengan

perintah yang kami miliki.ul644

24345. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.'fl5

rn3 fbnu Abi Hatim dalam taBir (7D432).t* M;i.hilaa.- 
"r.it 

(l3gg)di dalamnya terdapat pedotaan fu ;t*
ws lbid " '
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Sebagian lain berpendapat batrwa maknanya adalah, dengan
kemampuan kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini:

24346. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
me,lrceritakan kepada karri, ia berkata: Said menceritakan
kepada lami dari Qatadalu mengenai firman Allalt U $6
t;Sy4 LLj lElA "Mrrrka berkata, 'I<ami sekali-kali tidak
melwtggo perjanjianmu dengan kcmouan kami sendiri'.,,
tvlalsudoya adalab dengan kemampuan kami.Ia6

24347. Musa bin Hanm menceritakan kepada lerni, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, me,ngenai firman
AllalL (SL, nLJ L.ifi U $V "Mrr"ka berkata, ,I{ami

sekali-koli tidak melanggar perjanjianmu dengan kcmauan
kfrni sendiri'." la berkata, 'Makzudnya adalah, dengan

k*ri.::16a7

Sebagian lain berpendapat batrwa adalalL kami tidak
melanggar perjanjianmu dengan hawa nafzu kami, melainkan kami
tidak dapat menguasai diri kami. Mereka yang berpendapat demikian

riwayat berikut ini:

24348. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kanri, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allah, (6f-, 3L; 6fi Y $6 ,,Mereka

berkata, 'Kani sekali-kali tidak melanggw perjanjianmu
dengan kcmmton kami serdiri'." la berkat4 "Maksudnya
adalalL dengan hawa nafsu kami."

fi I Mawardi dalam An-Nukat wa Al (tyun et4tS).16'7 Al Mawardi dzlam A*Nakat wa Al tlyui(3/41-g), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (51314), dan Al Qurthubi dalam taftir (tt234).
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Ia juga berkata ''6km tetapi, datang lantaran tiga hal, juga

bersama mereka ada perhiasan yang mereka pinjam dari

keluarga Fir' aun, serta beberapa pakaian. " 
I fl 8

Abu Ja'far berkata: Semua pendapat yang ad4 yakni tiga

pendapat dalam hal ini, memiliki makna yang saling berdekatan, katena

orang yang tidak dapat menguasai dirinya al<an dikalahkan oleh hawa

nafsunya. Dalarn tata bahasa juga boleh dikatakan, "Fulan melakukan

hal tersebu! dan ia tidak dapat menahan diri untuk melakukannya. Ia

tidak dapat memantapkan dirinya, sehingga ia melalukannya dan tidak

mampu meninggalkannya. "

Mereka yang menggunakan kasrah pada huruf mim,

mengarahkan maknanya kepada "kami tidak melanggar perjanjian

denganmu dan kami memiliki kesetiaan kepadamtq hanya saja hawa

nafsu telah mengalalrkan karni untuk melakukan yang sebaliknya".

Mereka memberikan contoh dengan ucapan, 'Ini milik fulan, di antara

beberapa benda yang ia miliki."

-Mereka yang menggunakan fathoh, mengaratrkan malaranya

kepada makna yang serup4 hanya s-aja mereka menjadikannya sebagai

mashdar dari perkataan 'Ktt & iSUi npt LEii, sebagaimana biasa

dikatakan ryr t{b'-JLt $ |ry
Mereka yang me,nggunakan dhamnrah, mengarahkan maknanya

kepada "kami tidak melanggar perjanjian denganmu berdasarkan

kemampuan kami". yakni "padahal kami mampu me,lrcegah hal

tersebut", karena setiap orang yang mampu mengalahkan berarti telatt

menguasainya.

Sebagian orang mengingkari bacaan dengan dhammah,

dikatakan, "Kekuasaan apa yang dimiliki oleh bani Isra'il pada saat itu?

Mereka hanyalah sekelompok kaurn yang lemah di Mesir." Orang yang

r6rt 16lro Al Jauzi d^lam Zad Al Mosir (51314').
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mengatakan demikian telatr melalaikan kondisi kaum itu, dan menilai
pendapat orang lain secara jauh menyimpang. Mereka yang membaca
dengan dhammah tidak bermaksud sebagaimana makna yang dipatrami
oleh kalangan yang tidak setuju, melainkan maksudnya adalalt kami
tidak melanggar perjanjian denganmu dengan kekuasaan yang

sebelumnya telatr kami miliki, hingga kami dapat menolak semua yang

datang kepada lemi, namun kini ketidakmampuan karrri yang membuat
kami melanggar perjanjian tersebut.

Talrwit fiman Allah, ,-fi t; i $\il W W eetapi
kami disuruh tmembawa beban-beban dari perhiasan lraum ilu)

Maksudnya adalah, mereka berkata uAkan tetapi kami
diperintahkan membawa beban-beban perhiasan keluarga Ffu'aun."
Yaitu ketika Musa hendak berjalan bersama bani Isra'il pada malam
hari dari Mesir karena perintah Allah kepadanya. Musa memerintahkan
mereka meminjarn berbagai perlengkapan dan perhiasan keluarga
Fir'aur\ dan Musa mengatakan bahwa Allah memperbolehkan hal itu,
maka mereka pun melakukannya" meminjam perlengkapan dan
perhiasan para istri Fir'aun.

Fimran A[ah, ieiL'K& A 6';,5 fr 'Ja,HL 36iJ'ry* 5{r5 W W (4L, LLi 6fr I $6@ "i}',# 
-&;

+Al "Berkata Musa, 'Hai kaumht, bukankah Tuhaimu telah
menjanjilran kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa
lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agor
lremurlraan dtri Tuhonmu menimpamu, dan komu melanggw
perjanjianmu dengan aku?' Mereka berkota, 'Kami sekali-kali tidak
melanggar perjanjianmu dengan lremauan kami sendiri, tetapi kami
diswuh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu'."
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Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pennyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24349. Muharrrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalu, ia berkata: Bapakku me,lrceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai fimran
Allab ,-fit t; n (tf)tr W W "Tetapi kani diswuh
membau,a beban-beban dui perhiason kaum itu," ia b€rkat4
"Maksudnya adalah perhiasan keluarga Fir'aun yang ada pada

bani Isra'il. Mereka berkata, 'Kami mendapatkan

musuh kami'."1649

24350. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim me,nceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Hadts me,nceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepad. kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lemi, semuanya dari Ibnu Abi
Najilu dari Mujatrid, mengenai firman AllalL $$J "Brb*-
beban," ia berkata, *Maksudnya adalah beban-beban

(a*qalan)." Fimran-Nya, ,-;;fr *, i "Dffii perhiasan kottm

itu," ia berkatq "Maksrdnya adalah perhiasan-perhiasan yang

mereka pinjam dari keluarga Fir'aun, dan itu adalah beban-

6"6*.nl55o

24351. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

keeadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman AUaIL W W
,:fi *rnlyrtr "Tetapi komi distruh membmva beban-beban

r6'e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uypr (3/418) dan As-suyuthi dalam Ad-
Drr Al Mmrtsw(51593).

'ffi Muiahid dalam afsir (l/400) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(3/4lE).
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dari perhiasan kaum itu," ia berkata, "Malsudnya adatah

beban-bebaq benrpa perhiasan mereka. " 
165l

24352. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman
Allah, ,-;fr i4 n f,$tr W W "Tetapi kami disuruh
membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu," ia berkat4
*Maksudnya adalah perhiasan kalangan Qibti."t6sz

24353. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
firman Altall ,-frt $ n 6f)tr 

-W 
W,,retapi

lrnmi disuruh membawa beban-beban dori perhiason lcaum

itu," ia berkat4 "Perhiasan dan pakaian yang mereka pinjarn
bukanlah merupakan dosa Kalau saja itu merupakan dos4
maka tidak akan dibebslprr. rr I 553

Para atrli qira'atr65a berbeda pendapat dalam membaca ayat

tersebut.

Mayoritas ahli qira'at Madinah dan sebagian atrli qira'at
Mal&ah membaca lii3 dengao dhammah pada huruf ha dan tasydid
pada huruf mim, dengan makn4 Musa membebankan itu kepada

mereka.

,6t, Ibid
1652 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3t418) dan Ath-Thabari dalam lr-

TqilrtQDs0).
1653 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (l6tlggyr* Al Haramiyani, Ibnu Amir, dan Hafsh menbaca Uili dengan dhammah pada

huruf fta, Mn kasrah pada hunrf z imber+asydid.
Ahli qira'at yang lain membacanya deagan fahah pada keduanya dan talhfif
(non-tasydidl.
Lifut At-Taisir fi Qira'ot As-Sab' (hd. 124) dat Al Wafi fi Syoh Asysyatibiyah
(hal.263).
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Mayoritas ahli qira'at Kufah dan Bashratr, serta sebagian
Mal&atr, membaca 6ii; dengan tahhfif padahuruf ha dan mim, sefi,a

harakatfatluh pada keduanya, yang maknanya, mereka membawanya
dan tidak ada orang yang membebankannya kepada mereka.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang meNilrrutku benar adalall
keduanya mertrpakan cara baca yang sudah mas5rhur, dan maknanya
pun berdekataq karena kaum telatr dan Musa
memerintahkan mereka rmtuk membawanya. oleh karena itu, dengan
bacaan manapun seseorang membacany4 telah dianggap b€nar.

Firman Allab WSft "Maka kami telah melempokonnya.,,
Maksudnya adalatr, karni melemparkan beban-beban, bertrpa perhiasan
kaurn ihr ke dalam sebuah lubang.

Finnan AllalL Ui.f 3fr ,aj6 "Dan demikian pula Samiri
melemprkowya." Maksrdnya adalab sebagaimana karf
melemparkan beban-beban itu, samiri pun melemparkm debu bekas
lada Jibril yang ada di tangannya

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24354. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada l€rni, semuanya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujatrid, mengenai firman AllalL jfiASKW3fr
'Uii, "Maka kami telah melempwkaruryn, dan demiHan ptta
Saniri melempokomya," ia berkala, 'Maksudnya adalalt
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Kami melemparkannya, dan Samiri pun melakukan hal yang
srlma."l655

24355. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai fimran Allah, W'i6
'tf/):it 3rt A$ "Maka trami telah melemparkannya, dan
demikian pla Samiri melemparkannya," ia berkata
"Maksudnya adalalL kami melemp dan Samiri pun
melakukan hal yang sama.:r1656

24356. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karf dari Qatadah, mengenai firman Allah, W3i
"Mol(o kami telah melemparkannya," ia berkat4 "Maksudnya
adalalt kami pun menurnpahkannya."l65T

Takrrit liman Allah, 3gA 6GLe'#'€1 (Kemudian

Samiri mcngeluarkan untuh mereka [dari lubang ituJ anak lcmba
yang bertubuh dan bersuara)

Makzudnya adalab Samiri lalu mengeluarkan unhrk mereka apa

yang mereka lempar, anak lembu yang berhrbuh dan bersuara.

Maksud lata/n 3(i "eW 
cifr *sulr;d', ydtu suara sapi.

Para ularna berbeda pendapat mengenai cara Samiri
mengeluarkan anak lembu itu.

Sebagian berpendapat bahwa ia membentukny4 kemudian

meletakkan tanah bekas tapak kuda Jibril, maka bersuara. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

"tt Mulahid dalam taftir (l/400).
tu' Ibid
1657 Al Qurthubi dalamaftir (ll235\.
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24357. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah, mengenai firman Allah, Jrt AO<
'til:it "Dan demikian pula Samiri melemparkannya," ia
berkata 'Allah telah menentukan waktu bagi Musa selama

tiga pultrh malam, kemudian menyempumakannya dengan

sepuluh malam. Setelah usai tiga puluh malam, Samiri -
musuh Allab- berkata, 'sesungguhnya yang menimpa kalian
itu dikarenal€n perhiasan yang ada pada kalian'. Mereka prm

mengrrmpulkan perhiasan yang mereka pinjarn dari keluarga

Fir'aun, kemudian melerrparkan semua perhiasan ifu
kepadanya, hingga membe,lrtuk seekor sapi. Kemudian pada

serban atau pakaian Samiri terdapat beles prjakan kuda Jibril,
maka Samiri melemparnya bersama perhiasan dan ganrbar sapi

t€rsebut.

39 A 6:L5;t iii '€1 'Kemudiqt samiri mengetuokan
untuk mereko (dari lubotg in) mak lembu yong bertubuh dan

bersuora'. Ia bersuara seperti suara sapi. Samiri lalu berkata

6j'nb fift'ti' Inil ah Tuhomru don Tuhan Mtts a' - "r 
65 8

24358. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

memberitatnrkan kepada l@mi, ia berkata:

Mu'ammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadah, ia
b€rkata: Ketika Musa terlarnbat mendatangi kaumny4 Samiri
berkata kepada merek4 "Sesungguhnya Musa mernperlambat

untuk menemui kalian karena ia ingin menguasai perhiasan

yang ada pada kalian." Mereka memang meminjam perhiasan

. keluarga Fir'aun. Mereka lalu mengr.rmpulkannya dan

memberikannya kepada Samiri. Samiri pun menjadikannya

b€Ntuk seekor sapi, kemudian mengambil segenggam tanatt

rer Al Mawardi dalam A*Mtka wa Al Uyun(3/4lt).
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bekas tapak kuda malaikat, lalu ia melubanginy4 hingga
terbentuklatr seekor anak sapi yang bertubuh dan bersuara.
Samiri kemudian berkat4 'Inilah tuhan kalian dan ttrhan
Musq akan tetapi Musa lupa pada tuhannya yang ada bersama
kaliarr'.nlose

Sebagian lain berpendapat sesuai riwayat berikut ini:

24359. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada lerni dari As-Sudi, ia berkata"
"Maksudnya adalall Samiri mengambil sebagian tanah tapak
kuda Jibril. Musa perg dan mewakilkan kepada Harun untuk
bersama bani Isra'il serta menjanjikan selama tiga puluh
malam, kemudian Allah menggenapkan dengan sepuluh
malam. Hanrn berkata kepada mereka, 'Wahai bani Isra,il,
glwnimah (harta pampasan perang) tidak halal bagi kalian, dan
perhiasan-perhiasan qibti itu adalah ghonimah, . maka
kumpulkanlah semua" galilatl sebuah lubang dan kubrnlah di
dalamnya. Apabila Musa datang kemudian beliau
menghalalkanny4 maka ambillah semua itq namrm jika tidak
maka itu merupakan sesuatu yang tidak boleh kita makan'.

Bani Isra'il pun mengumpulkan perhiasan itu di lubang yang
sudah dibuat, kemudian Samiri membawa segenggam tanah tersebut
dan melemparkanny4 maka Allah mengeluarkan dari perhiasan itu
sebentuk anak sapi yang bertubuh dan bersuara Beni Isra'il pun
melanggar perjanjiannya dengan Musq mereka menghitung satu malam
sebagai hitungan satu hari dan satu siang sebagai satu hari. Kemudian
tatkala genap dua puluh hari, anak lembu itu keluar kepada mereka, dan
Samiri langsnng berseru kepada merek4 'rr* 6;. '4t i4lyi3L
'Inilah Tulwnmu dan Tulwn Musa, tetapi Musa telah lupa'. Mereka

t6e Abdurrr"-aq dalam taftir (3/18).
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pun bersimpuh dan menyemtah anak lembu itu, yang dapat bersuara

dan berjalan. U:it 3i AK 'Dan demikian pula Samiri
melempmkannya'. Yantrt ketika Harun berkata kepada merek4 'Galilatr
lubang untuk perhiasan-perhiasan itu dan lemparkanlah ke dalamnya'.

Bani Isra'il pun melemparkannya ke dalamny4 lalu Samiri melempar

tanah yang ada dalam genggamannya."l560

Firman Allah, 6j 'n5 HnI i1i "Inilah Tulunmu dan

Tuhan Musa." Maksudnya adalah, maka sebagian kaurn Musa berkata

kepada mereka yang menyembah anak lembu, 'Inilah sesembahan

kalian dan sesembatlan Musa."

Firman-Ny4 'r"* "Tetapi Musa telah lupa-" Maksudnya

adalah, ia menjadi sesat dan meninggalkannya

Para ahli tal<rilil berbeda pendapat mengenai firman-Nya, A,
"Tetapi ia telah lupa," siapakah orang yang mengatakannya? Siapa

yang disifati dengan'lupa'? Apa maknanya?

Sebagian berpendapat batrwa ini merupakan pemberitaan dari

Allah mengenai Samiri. Sarnirilah yang disifati di sini. Mereka

berpendapat bahwa adalall ia meninggalkan agama dibawa

oleh Musq yaitu Islam. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

24360. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Ishaq, dari Hakim bin
Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, 6;i6 "Tetapi ia telah lu2ta," ia berkata "Maksudnya

adalah meninggalkan Islam yang sebelumnya telah ia yakini,

yakni Samiri.'ltrl

'm Ath-Thab d d^lam At-Ts ith (l Dso).
t66r Ath-Thabari dalam lr-Toith QnsD.
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Sebagian lain berpendapat bahwa ini merupakan pemberitaan

dari Allah mengenai Samiri, bahwa dialah yang berkata demikian

kepada bani Isra'il. Ini juga menrpakan penyifatan untuk Musa yang

perg untuk mencari Tuhanny4 kemudian ia lupa akan tempatny4 dan

itu adalatr anak lembu tersebut. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24361. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaktr dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allall W'Jfr "Maka kami telah melemparkawrya," ia berkata,

"Maksudnya adalah perhiasan kaum ketika Samfui

memerintatrkan, saat ia memegang segenggam tanalt dari

bekas pdakan Jibril AS. Ia melemparkan segenggam tanatl

tersebut ke aratr perhiasan mereka, hingga terbenhrk seekor

anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Samiri lalu berkata,

'r# g;'ng- H${3i' tnttoh ruhanmu dan Tulwn Musa,

tetapi Musa telah lupa'. Padahal, ia sedang mencarinya 'r4
'Tetapi ia telah lury'. Maksudnya, Musa tersesat dan tidak

dapat menemtrkannya.' I 662

24362. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaz;td

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allall 'r#
"Tetapi ia telah lupo,'ia berkata, "Maksudnya adalah, Musa

mencarinya" namun ia telah tersesat jalan."l63

24363. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq menrberitahrkan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar merrberitahukan kepada l<ami dari Qatadah,

t652 Ibnu Hajar dalam Fah Al Boi (61427).t6 lbid
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mengenai firman Allah, 'o$,,Tetapi ia telah lupa," ia berkata,
"Samir berkat4 'Ia lupa akan tuhannya yang ada bersama
kalian'."15ff

243@. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, 'oSi "Tetapi ia
telah lupa," ia berkata" *Malsudnya adalah Musa. Mereka
berkata, 'Ia telatr tersalah dengan tuhanny4 yaitu anak
lembu'.u1tr5

24365. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman
Allah, 'o$i "Tetapi ia telah lupa," ia berkate "Maksudnya
adalatr, Musa lupq ia telah keliru dengan tuhanny4 yaitu
seekor anak lembu. Kaum Musamengatakan demikian.,t666

24366. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, fimran
Allah, 'o$ "Tetapi ia telah lupa," ia berkat4 ..Maksudnya

adalah, Musa meninggalkan tuhannya di sini, kemudian ia
pergi untuk mencarinya. " 

1657

24367. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai finnan Allah, 'r* 6;,'nb ; alyl'ii ,Intlah

16 Abdurrazzaq dalam tafsir (3/l 8).

f6 uq*ia aaarn tatir (U4dl).'
tffi lbidt*' Ath-Thab ari dala'nr. At-Tsith (l DsO).
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Tulwnmu dan Tuhon Musa, tetapi Musa telah lupa," ia
berkata, "Samiri berkata" 'Musa lup4 padahal Tuhannya

menjanjikannya di sini, akan tetapi ia lupa'."1668

24368. Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara mengenai

firman AllalL 'r* g;'^15 ;Url$3i 'tnttot Tuhanmu dan

Tultan Musa, tetapi Musa telah lupa," ia berkata, "Maksudnya
adalatl, Samiri berkata 'Musa lupa akan Tuhanny4 maka ia
pun kelirq dan anak lembu ini adatah tuhannya Musa'."

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang lebih utama dari
pendapat yang telatr karni sebutkan adalah yang mengatakan bahwa itu
merupakan l*rabar (pemberitaan) dari Allah Ta'ala mengenai Samfui

yang mengatakan batrwa Musa AS telatr lupa dengan Tuhannya, dan

Tuhannya yang sedang ia cari itulah yang dikeluarkan oleh Samiri. Itu
karena adanya ijma' paru ahli tal<rilil dalarn hal ini. Selain itu,
penyebutan Musa diakhirkan agar menjadi Hubar dari Samiri. Inilatr
pendapat yang lebih utama dibandingkan yang lain.

j11j@

ooo
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16 IbnuHalt dalqn FahAl Boi(6t427).
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"Mdl@ alpal<ah mffekn fidak me,nrlpei:lwtil<mbahwa potnng
dnnklenbu itu fidak dopu mentbqi iawabanlnpada

nm elca, dilrr ddf,k dap u menb eri kerrudlw atan lnp ad"
mrrrel<a dfrrl fidak (p"b) kcmmrfaawt? Dan sestmguhnya

Hmuntulahbert<atatnpodomselasebefurnnyo,tHoi
l<flunrlu, sesrrngulwry a lranw lwny a dibei cob aan ilmgmt
annklenbu itu ilfrr. se$rnggulvryaTuhannw ialnh (Tuhan)

YorrrglvlalwPernr'ltnah, mal@ il<utilflh dku da{r taatilah
putntalilu'. Mqelra meniawab, 'I<adni dlwr tptnp

mmy errtah paamg auk len$u ini, hinga lvhz'ria lcerrtah
l<r:padf,lcatrti'." (Qs. Thaahaa [20]: 89,91)

Maksudnya adalah, Allah berfirman dan mencela orang-orang
yang menyembatr patung anak lembq serta menghinakan orang-omng
yang berkata" 'rrr, 6j.'ntt iz.$yin "Inilah tulnntmu dan tuhan
Musa, tetapi Mwa telah lupa." Allah merrupuskan impian-impian
mereka, "Tidakkah mereka memperhatikan batrwa patung anak lembu
yang mereka katakan sebagai tutran mereka dan tuhan Musa, tidak
dapat berbicara kepada merek4 dan jika mereka mengajaknya
berbicara, ia tidak akan dapat menjawab mereka" tidak dapat

mendatangkan mudharat dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Jadi,

bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya seperti itu dapat dikatakan

sebagai tuhan?"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

24369. Mutmmmad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najilu dari Mujatrid, mengenai fimran Allab {3 A'd,-$\
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"Bahwa itu tidok dopat memberi janaban kepada mereka,,, ia
berkata, 'Malsudnya adalah patung anak lembu."ltre

24370. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karri, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, mengenai firman
Allab {j 1t6-{1 't;i-yol "Maka apakah mere*a tidak
memperhatikan balwa patung anak lembu itu tidok dapat
memberi jawaban kcpada mereka," ia berkata, "Maksudnya
adalah patung anak lembu."l57o

24371. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karli, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepadakg*, qrq Qatadatr, mengenai firman Allah, $t'Ai;-Xi
6{; f;r'# ,AF $$} 4tbi_"Moko apakah meretra
tidak memperhatikon bahwa patung anak lembu itu tidak
dapat memberi jattaban kepado merelca, dan tidak dapat
memberi kemudhoratan kepada mereka dan tidak (pta)
kcmanfaatan?" Ia berkata, 'Maksudnya adalah patung anak
lembu yang mereka jadikan sebagai 111r-.1167l

Fimran Alluh, Jf e ti$ '{ 3C, ii$ ,,Don sesungguhnya
Harun telah berkata kepada merela sebelumnya." Maksudnya adalall
Harun berkata kepada para penyembah patung anak lembu dari
kalangan bani Isra'il, sebelum kembalinya Musa kepada merek4 dan
sebelum Musa mengatakan kepada mereka perihal kabar dari Allah, [i!
.*,# "sesungguhnya kamu harryo diberi cobaan dengon anak lembu
ltu " Maksudnya, Allah sedang menguji keimanan kalian dan komituren
kalian terhadap agama kalian. (Drujl) dengan patung anak lembu'ini,
yang dapat benuara, supaya Allah merrbedakan di antara kalian yang
benar-benar beriman dan kalian yang di dalam hatinya terdapat

]l] t"tu;auia dahm tafsir (l/401) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir on$D.,t o lbid
167r Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5t312).
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penyakit, sehingga ragu terhadap agamanya. Sebagaimana dijelaskan
dalam riwayat berikut ini:

24372. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, ia berkata: Harun
berkata kepada merek4 .* # 13! ,,Sesunggufurya kamu
hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu.,, Maksudny4
sesungguhnya kalian sedang diuji, yaitu dengan patung anak
lembu.1672

Talsil firman Allah, 
"rfr V.+y J;fi i*1, i3 't$ (Dan

sesangguhnyo Tuhanma ialah [TuhanJ Yang Maha Pemurah, rrraka
ihtdiloh ohu dan taotilah perhtahhu)

Maksudnya adalah, Hanrn berkata kepada
"Sesungguhnya Tuhan kalian adatah Ar-Rahman Cfuhan Yang Maha
Pemurah), yang memberi rezeki kepada seluruh malfiluh maka ihtilatl
penntahku untuk menyembah Allah dan meninggalkan peribadahan
kepada patung anak lembu. Taatilatr aku untuk taat kepada Allah dan
tuluslCInlah ibadah kepada-Nya."

FirmanAllalL 8;.v))'eie,\fi ,#'6j !J6 "Mereka
menjawab, 'Kami &on tetap menyembah pawg anak lembu ini,
hingga lvfiisa kcmbali keWdo kami'." Maksudnya adalalt para
penyembah patung anak lembu dari kaum Musa berkata, "I(ami alCIn

senantiasa menyembatr patung anak lembu ini sampai Musa kembali
k4ada kami."

ooo

162 Ath-Thabei ilalg,ff, At-Toihh(ll250).
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"J 
LGS "#J1 @'Ct'& iy-,ltiJ( ii*-'ta

ef-,l i;; 6a-* ;L'qL{;,#,.fr,s'ig3 Jv

@ .;; C;j {3,v #L-,r3.'6.
"Bql<atalvh$o, 'Hai Hanm, aPa yang rnenghalffigi l<f,ittu

kctikf,l<ontu melilwt nrsela tclah sesat, (*hinga) l<mw
tidak mer,lgililti aku? Mol<n dpaknhl<ffiw tnlah (serrsaia)

rnenhnhalsi Ptiltahlu?' Harun mufawab, 'Hd Putta
ibuku, io,rrrgniah l<Mau ft,gdng iangiutiau dm imgm (Fi*)
l<epalal<u;ses4nguhnyaalculrJwwatirbahwal<f,tttual<f,xJ
bqlma (ke4daku)r "Kdnru, telah manrecah antarabui

Isra'il dffr l<ffiw finak menwlihata Ml(*"
(Qs. Thaahaa [20]: 92'941

Makzudnya adalalu Musa berkata kepada saudaranya, Harun,

setelatr ia menernui kembali kaumnya dan berbicara kepada mereka,

"wahai Harun, apa yang mencegalrmu ketika kamu melihat mereka

telatr sesat dari agama merek4 telah kufir terhadap Allatl, dan

menyembah patung anak lembu? Tida}ftah kau mengikuti perintahku?"

Para ahli takwit berbeda pendapat dalarn memaknai pencelaan

Musa terhadap saudarany4 Hanrn, lantaran tidak mengindatrkan

perintahnya.

Sebagian berpendapat batrwa beliau mencelanya lantaran Harun

membiarkan mereka berjalan dengan orang yang mereka patuhi, di

belakangnya, sesuai yang telah dijanjikan. Mereka yang bryendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24373. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

mencdritakan kepada karni dad Ibnu Ishaq, dad Hakim bin
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Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibuu Abbas, ia berkata:
Ketika kaum itu berkata, 6,j q 'd- e;'WSC &'6 j
"Kami akon tetap merryembah patun7 anak lembu ini, iingga
Musa kembali kepada kami,u Harun tetap tinggal bersama
sebagran kaum muslim yang kuat dengan ujian itu, dan tinggal
bersama sebagian yang menyembah patung anak lembu itu,
karena Harun khawatir jika hanya tinggal bersama kaum
muslim yang tidak menyembah patung anak lembu itq maka
Musa akan berkata, Jj ,?j {, &pl1*. '6. ii-i,,Ko*u
telah memecah antaro bani Isra'il don kamu tidok memerihora
amanatku" Padatral, Harun adalah orang yang takut dan pafuh
(kepada Musa).1673

24374. Yuuus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu wahab
memberitahukan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Auah, #{1@ 'r:r1-#_& iydiii? ",apa
yang menghalangi kamu ketika kamt melihat mereka telah
sesd, (sehingga) kamu tidak mengihtti aht?" Ia berkata,
"Maksudnya adalah, membiarkan mereka u 1 674

Sebagian lain berpendpaat batrwa pencelaan itu dikarenakan
Harun tidak memperbaiki kenrsakan yang terjadi pada kaumnya.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat beri}ut ini:

24375. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku-dari Ibpu Jurgij, mengenai finnan Allah, iy,51i C

# iI @ 'ft:r'it| ,,Apa yang menghalangi kamu tetitw
kamu melihot merela telah sesat, (sehingga) kamu tidok
mengihtti aht?" Ia berkat4 "Musa memerintahkan Hanur
untuk memperbaiki, dan tidak ilcut di jalan orang-orang yang

r6R Ath-Thabari dalam lr- Toit:h (l DS l).
16?' Kami tidak menemukan atso midalam literatur yang lcami miliki.
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membuat kerusakan. Itu perkataannya melalui firman Allah,

"J 
;;r:Sl "# J|' lset tngsol pamu tidak mengihtti aht?

Matra apakah kamu telah (sengaia) mendwlakai perintahht?'

lantaran 6u1 it*r.n1675

Firman Allah, au,'l; 6;+.fi { ?x- J6 "n*r- meniav,ab,

'Hai putra ibuht, ianganlah kamu pegangienggotht doniangan (pula)

ftepalaht'." Dalam pe,mbicaraan ini, ada sesuatu yang ditinggalkan

(dihilangkan) dan tidak disebutkan karena dianggap tidak diperlukan

lagi lantaran zudatr jelas dan dapat dipatrami, yaitt1 "kemudian Musa

memegang jenggot dag kepala HarurU serta menariknya.* Oleh karena

itu, Harun berkat+ -q\ '.1; ,i*.j!li i i1"3- "noi putra ibuht,

janganlah kamu pegang jenggotht daniangan (pula) kcpalaku-"

FirmanAllah, J;$3 {3 Jt65t4'6.i$ 3;n 6.: ,t-,- i)
,,Sestmgguhnya aht klwwatir balwa komu akan berkata (kcpadalat),

'I(amu telah memecah antara bani Isra'il dan kamu tidak memelihara

amanatht'.

Para atrli qira'at b€rHa pendapat mengenai sifat pemecahan di

antara mereka yang dikhawatirkan oleh Harun.

Sebagian berpendapat bahwa Hanrn mera$I lfiawatir berjalan

dengan orang yang ia taati, dan tetap tinggal dalam agama di belakang

Musa sertameninggalkan parapenyembah patung anak lerrbu, padahal-

mereka zudah berkata f."puA*yu" 6;. q 'dr e; '*t!t # '6 i
"Kami akan tetap menyembah Wtung anak lernbu ini, hingga Musa

kembali kcpada komi.u Musa lalu berkata kepadanya 4 '6. :;;,
$ ,33 $ $#L"I(nnu telah memecah antua bani Isra'il don

kamu tidak memelilura nnanatht." Yaitu dengan berjalan bersama

sebagian kaum dan meninggalkan sebagian kaurr lagr di belakangmu.

t575 As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Mottsu (51595), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Mrmdzir, dan Asy-syauloni dalam Fdh Al Qadir (3/385).
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

24376. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

^*or*T.gan Allah, '# iI @ fu'CS iy,!i!i(
,s;l .rt.'il "Apa yang menghalangi kamu kctika kamu
=

melilut mereka telah sesat, (sehingga) kamu tidak mengihtti
aht? Maka apakah kamu telah $engaja) men&trhakai
perintaJtht?" Ia (Harun) berkata, T4 '6. i;3 jli 6 ,: ,,ri
$ Si {t il*t"Aht khmtatir bahwa komu akan berkata
(lcepadafu), 'Komu telah memecah antara bani Isra'il dan

kamu tidak memelihara amanotht'." Maksudnya adalah, aku

takut sebagian mengikuti dan sebagian lain menjauh.l676

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maknanya adalalr, aku
khawatir kami akan berperang, sebagian membunuh sebagian lainnya.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24377. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jyuij, mengenai firman AllalL i*i CL

,kett -,r. '6. :;3 i;; 6 "sesungguhnya aht khawatir
balrwa kamu akon berkota (kcpadafu), 'Komu telah memecah

antua bani Isra'il'." la berkate "Makzudnya adalalL kami
terpecah menjadi dua kelompok, sebagian membunuh

sebagian lain, hingga kami semua flrr*rrl677

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih tepat di antara dua
pendapat itu adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, batrwa Musa
mencela saudarany4 Haruru karena tidak mematuhi perintahnya untuk
tetap bersama kalangan yang tetap beriman. Harun lalu berkata

1676 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7 12432).

'u' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5D17).
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kepadanya, "Aku khawatir engkau akan berkata, .Kau biarkan sebagian
berada di belakangmq dan kau datang bersama sebagian lain,.,, Hal itu
jelas dari perkataan Hanrn kepada kaum itu, ,fki rrrfi:*,# 6t rjS_

";1T 
.+y oj;{6 $iiSr "ttar traumku, sesungguhnya tramu tnnya diberi

cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhrrya Tuhanmu iarah
(Tulun) Yang Malw pemurah, marra ihttitah afu dan taatirah
perintahht." Jawaban kaumnya adalall g;Ul.d_&$.# *6I
'Kami aknt tetap menyembah patung anak timbu ini- hingga Musa
kcmbali kepada kami."

Firman Allab .$ Crj, dj ,,Oo, kamu tidak memelihoa
amanatht." Maksudnya adalab karnu tidak memperhatikan serta tidak
memelihara amanatku." Hal ini diambil dari perkataan yang biasa
diucapkan, "seseorang memelihara sesuatq dan sesuafu ifu menjadi
perhatiannya serta dalarn pemeliharaannya.', Sebagaimana dijelaskan
dalam riwayat berikut ini:

24378. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Allah, ,Ij $j {j"Dan kamu tidok memelilara amanatk7t,,, ia berkaia,
"Maksudnya adalall tidak menjaga amanatku. " 

1678

ooo

4', tgA I qL#;JG @ bi5-6:g;3 36;

Ai <4U) t# j;j,S*;i ;t Ati# L"fib
,*J

r6u As-suyuthi dalam Ad-D* Al Mantsw (stsg6),ia menisbatkannya kepada IbnuMundzir, dan Asy-Syaukani datam Foth'At giair(3/3g5).
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" B ql<ata lvhts ar' Ap dl<ah y dng me.ndor orrgnw (b efunt
defirikifrrr) lwi Sonbi?' Sarniri nwnjawab, 'Al<u mengetalrui
sesuaht yang mrr:el<a fidnk mengetalwinya, mal<a alcu artbil
segengrctm dmi jejak ras'ullalu dku melenpmlrannya, dan

detnnlikirrrJlahnfrtntkun:rn$uiullil(u'."
(Qs. Thaahaa [20]: 95-96)

Takwil fiman Allah, t r!;-AYl3 36 @erkata Musa,

"Apakah yang mendorongmu [berbuat demikinnJ hai Samiri?")

Makzudnya adalah, Musa berkata kepada Samid, "Ada apa

denganmu watrai samiri, faktor apa yang membuatuu melakukan itu?"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

24379. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai finnan Allah, 't n5-65-13 36 "Berlata Musa,

'Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian) lwi Samiri'?''" 
Ia berkata "Maksudnya adalah, Musa bertanya kepada Samiri,

'Apa yang memerintahkanmu melakukan itu?' Ada apa

denganmu? Apa yang membuatrru tenggelam dalam

perbuatanmu i1o: 9rr I 579

24380. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

AllalL 'erts- AfL 6 36 "Berkata Musa, 'Apakah yang

mendorongmu (berbuat demiHan) hai Samiri'?" ia berkata

"Maksudnya adalah, Musa bertanya kepuda Samfui, 'Ada apa

denganmu wahai Sarniri:2rl68o

r67e Al Qurthubi dalam tafsir (lt/239), Al Baghawi dalam tafsir (31229), dan Ibnu
Athiyah dalam Al Mr.huro Al Wajiz (4161).

rn Ath-Thabri dalam lr- Toilh (l D52).

l
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Tatc,il firman Allah, .;9 'ti;;;- '{ q, L#; Jt3 ',Samiri
menjantab, 'Aku mengetahui sesuatu yang merelca tidak

mengetahuinya'. " Maksudnya adalah, Samiri berkata, "Aku mengetahui

apa yang tidak mereka keketatrui, dan aktr melakukannya atas dasar

pengawasanku, yakni aku paham sekali dengan perbuatanku itu."

Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

24381. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juxaij, ia berkata" "Ketika Fir'aun
membunuh bayi-bayi laki-laki, ibu Samiri berkata, 'Sekiranya
aku membawanya pergi hingga aku tidak melihatnya lagi, dan

aku tidak melihat ia dibunuh'. Ia lalu meletakkannya di sebuatr

goa. Jibril pun datang dan meletakkan telapak tangannya di
mulut sang bayi (Samiri), ia pun menyusu dan nremamatr

madu. Ia tenrs melalarkan itu hingga akhimya mengerti.

Pengetahuannya itu dinyatakan ketika ia berkata, L"rii
Sili ;t l; €4i 'Maka aht ambil segenggam dwi jejak
rasul'."

Sebagian tain berpendapat bahwa maknanf adalatr, aku

memperhatikan apa yang tidak mereka perhatikan. Orang Arab biasa

menggunakan latazh trfr.?: idurb:*;.unnrk makna mengetahui atau

meneliti, sebagaimana mereka Uiasa Uertata L *r' t;'*V:'e?|.
Mereka yang memaknainya "meneliti" menyebutkan riwayat

berikut ini:

24382. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman AllalL Lg. lC
4,,'li;4 J a,"Samiri menimtab, 'Aht mengetahui sesuatu
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yang merelu tidak mengetahuinln'." Ia berkata, "Maksudnya
adalatr kuda Jibril As."l6tl

Tatcwit firman AllalL ;ili J i; ''*4i L"ii "Maka alat

ambil segenggam dori jejak 7qsul." Maksudnya adalah, aku

menggenggam segenggam bekas kaki kudaJibril.

Pendapat kami mengenai hal ini sestrai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapalldcmikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini: , t.

24383. Ibnu Humaid menceritakan kEpada kad, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ish4, dni Hakim bin
Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ketika bani Isra'il melemparkan perhiasan-perhiasan keluarga

Fir'arur yang ada di tangan mereka ke ei, hingga semuanya

meleletu dan Samiri melihat bekas kuda Jibril AS, Samiri pun

mengambil segenggam tanah dad bekas kaki kudanya, lalu

menuju api dan melernparkan padanya kemudian berserq
. "Jadilatr seekor anak lembu yang bertubuh dan bersuara." Itu

akan dijadikan sebagai ujian dan cobaan.r@

24384. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrr ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ia berkata "Samiri
mengambil segenggam bekas Jibril dan melemparkannya ke

tumpukan perhiasaru lalu jadilah ia bentuk seekor anak lembu

yang bertubutr dan bersuara Samiri lalu berkata, 'Inilah tuhan

kalian dan tuhan Musa'.'1683

rot As-suyuthi dalam Ad-Dan Al Mantsrr (5i596) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(Jw3e).

162 Atlr-Thabari ddam At-Tuith (ll25l).
163 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5/583) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al

Masir (51312).
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24385. Muharrrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kalrri, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada ka*i, semurmya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Allah, L,iAi ,'- "6it3i3 ,Sr:li ,3 "Uof, aht ambil segenggam dari jejak
rasut lalu aht ielemparkntnya,,, ia berkata" ,'Maksudnya

adalah dari bawatr kaki kuda Jibril, salniri melemparkannya ke
perhiasan bani Isra'il, lalu terbenhrklatr seekor anak

lembu yang memiliki tubuh dan zuarq ia sedikit berbau
lantaran suaranf. lrrtazh&*t* sini artinya anak "api.,,l6e

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat
tersebut.l685

Mayorits ahliqira'at Madinah dan Bashrah membaca 4Lg,.4'lG4 ii aengan hunrf ya yang maknanya Samiri berkata, *Aku

memperhatikan 4pa yang tidak diperhatikan oleh bani Istra,il."

Mayoritas ahli qira'at Kufah membaca q tifi i \'e:i.
dengan huruf ta atas dasar muldnthabah (penyarrrpaian pembiiaraan)
kepuda Musa dan para sahabatnya, dengan makna, samiri berkata
kepada Musq "AIcl mengetahui apa yang tidak diketahui oleh kamu
dan para salrabatnu."

Pendapat yang lebih tepat menunrtku adalab keduanya
merupakan cara baca yang tetah masyhur, dan keduanya digunakan
oleh para ahli qira'at dengan ke-shahih-an makra masing-masing.
Boleh saja bila dikatakan batrwa samiri telah melihat Jibril, entah

'il Muiahid dalam ta8ir (l/401).
16 Hamzah dan Al Kisa'i membacat!f;iJ Q dengan hunrf ra.

Ahli qira'at yanglain membacanya denlan hunrfya.
L_ihat At-Taisir fi Qira'at As-Sab, (hal. 124) dat At Wafi fi Syoh AsrLsydibtyaL
(haI.263).

I
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dengan cdraapa ia pernatr melihatry4 dan bekas pijakan kaki kudanya

yang dilemparkan ke dalam lubang patung anak lembu, serta Musa AS

dan kaumnya dari kalangan bani Isra'il tidak mengetahui hal itu. Oleh

karena itrr, Samiri berkata kepada Musq 9fii4 d W.b:/. yakni

y.t:# i q,* "Aku mengetahui apa yang tidak kalian'kctahui".

Jika dibaca -)rt2Q; I qLfitdengan hurufya, maka boleh

saja, karena zudah maklum batrwa bani Isra'il tidak mengetahui dampak

dari adanya segenggam tanah tersebut.

Firman Allah, ,S*li ;t ;; ''4; i-,# "Maka aht ambil

segenggam dari jejak rasul." Mayoritas ahli qira'at selurutr negeri

membacanya dengan huruf ,i, yang maknany4 aku arnbil dengan

tanganku segenggam tanah dari bekas kuda Jibril.

Terdapat beberapa riwayat dari Al Hasan Al Bashri dan Qatadatr

yang menyatakan sebagai berikut:

24386. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadakq ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepadakami dari Ibad bin Aul dari Al Hasan, ia

membaca A &5 dengan hvnf slnd.r6s6

24387. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Ibad bin Auf, dari Qatadatr,

sama seperti itq dengan hwf s1s11.t687

Maknanya adalah, aku mengambil tanah bekas kuda Jibril

dengan jari-jemarihr

t66 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD433), Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al lJytn

Qt422), Al Qurthubi dalam tafsir (ll240), dan Ibnu Manzhrn dalam Lisan Al
Arob (enti: orl)tl I 6t).

r6E7 Al Qurthubi datam taftir (llD4O) dan Asy-Syaukani da/ram Fah Al Qadir
(3/3t3).

I

I
I

I
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Makna lafazh li4i "genggarran" dalam batrasa Arab adalatr
mengambil dengan seluruh telapak tangan. sedangkan lafaztr .ri,lr
"mengambil' adalah mengambil dengan ujrmg jari-jemari.

Firman Allab --S I ai <4L'4) tSjJ "ralu aht
melemprkoanya, dan demikianlah nafsufu membujukht.,, Makzudnya
adalalt aku melontarkannya, sebagaimana aku melemparkan
segenggam bekas rasul ke tumpukan perhiasan yang sedang dibakar,
hingga meleleh dan membentuk patung seekor anak lembu yang
bertubuh dan bersuara

Fimran Allab 
"; 

J- .ifj:- *O*, demikianloh nofsuht
memh$ufi:ht" Maksrdnya adalah, ji*alcu tergoda dan berl@t4
'Me,mang demikim kejadiannya." seb4gaimana riwayat berilort ini:
24388. Yrmus menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu wahab

merrberitahtrkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allah, .,;i J. Ai d4iai ,,Dnt

demikioilah nafsufu membujukht,,, Ia berkat4 ..Makzudnya

adalalt hawa nafsu membisikkannya kgpadaku.,ldss

ooo

,sfiixr'rilJyrz

6i,y i;rl* i;i 6 r# Ocn Oy-"i6J6
W *4; €i3 oi,i et{l }5,",A3 J fuJ

@65 ljiei3i,-i4'friA$
W"*'eL'eirT$y-16y.i

'Bqlrrltatr/ul,sd,'Per:gilahlcmrrurmabsesungguhnya
bdgirtu ili dalanrkchiiluwn ili itN$rin ini (hm:yd a"wl

'* Al Mawardi drIram AwNutcat wa At Uyun (31423).
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mmgatalun, "Janganlah mmyentuh (alcu)". Dmt
se$rngguhrry a b ashnu lwlwwn (di akhir m) y ang l<ffiw

selali.l<aliddakdopmmenyhindnrinya"danlitwtldh
Tulwrttru iat y ang lsnru tata| mmy artalmy a.

Sesnngulmy a krlrmi al<frrr mertb al<m'rry a, l<errudim Kmni
zunguh.n"mguh al<ilr; mengfiwnburl<f,nrry a l<c ilalmn lrut
(be@a abu y ang busualcmr). Sesungzhny a Tuhanrmt

hnruyalah y'.l;lah, yo,rlg ddak adn hiwrr selain Dia.
P engetalw.an-Nya meliputi segorla sesuatu."

(Qs. Thaaha a l20l: 97.98)

Maksudnya adalah, Musa berkata kepada Samiri, "Pergilatr
karntl sesungguhnya hanya di alam dunia ini kamu dapat berkata,

Tangan sentrh aku'.u

Disebutkan bahwa Musa memerintahkan bani Isra'il untuk tidak
memberi makan tidak bergaul dengannya, dan tidak berjanji
setia dengannya. Oleh karena rtu, ia berkata kepadanya, "sesungguhnya
hanya di alarn dunia ini kamu dapat berkatao 'Jangan sentuh aku'." Itu
terlaksana pada kaumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat
berikut ini:

24389. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l<arni dari Qatadatr, ia berkata: Demi Allah,
sesungguhnya Samiri termastrk pembesar (pemuka) kalangan

bani Isra'il, dari sebuah kabilah yang bernarna Samiralu akan

tetapi musuh Allah ini berbuat kemunafikan setelah selamat

melintasi laut bersama bani Isra'il. Allah berfimran, 5y 536
,tl/ { i}; &1 ,fi ,, .fi "Pergitah knmu, maka

sesungguhnya bagimu di dalam kchidupan di dunia ini (honyo

dopat) mengataka4 'Janganlah menyentuh (aht)'." Omng-



omng yang tersisa hingga kini biasa
senfuh.ul6t9

TafstuAl},,Thafuri

berkat4 "Jangan

Para. alli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman
Allah, ,'16)3 A fu.y 6i'U "Dan sesungguhnya bagimu huhman (di
aHtirat) yang ksmu sekali-kali tidak dapat menghindofutya"

Mayoritas ahli qir a' at Madinah dan Kufah membac,a,'r1i3 $ an

dengan dhannah pada huruf ta dan fatlah pada hrruf lam, yang
matcnanya, sesungguhnya bagimu telah ditetapkan ketentuan siksa dan
hkuman atas perbuatanmu yang telah menyesatkan kaumku" hingga
menyembah patung anak lembu dan bukan menyembatr Allah. Allah
tidak akan menyelisihi ketetapan itrl melainkan akan benar-benar
menimpakannya atasmu

Al llasao,_Qatadab, Abu Nuhaik, dan Abu Amr membacany4
'rie.t U tlei u Lg a*g.o dhammahpada huruf ta dat kasroh pada
huruf lom, yang sesunggubnya engkau merrpunyai
ketetapan yang tidak mungkin dapat kau hindari, wahai Samiri."

Ada pula yang berpendapat bahwa adalab, tidak akan
sima darinya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berihrt ini:

24390. Ibnu Hrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yatrya

bin Wadhih menceritakan kqada lomi, ia berkata: AMul
Mukmin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Nutraik membaca 'c,Jll 'rtib,,i 'i, i^ berkata
"Maksudnya adalah, tidak akan sirna darinya."l6el

li AJ Qurthubi dalamtafsir (tt23g).
r@ Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca i.il# i,.t deng an kasrahpada hunrf laz.

Ahli qjra'ot yang lain membacanya dengan fahah. Lihat-At-Taiiir fi eiro'at
,... ls-SaD' @al. 124) dat Al Wafi fi Syorh A$Lsydibiyah (hal. 263).
'o" Ibnu Katsir dalam taftir (3/165).
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24391. Bisyr menceritakan

menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yazid

berkata: Sa'id menceritakan

kepa4a kgrni d*i Qatadah, mengenai firman Allah, 6i ity
,'r53 J lL-t7 "Dan sesungguhnya bagimu hulatman (di

alrhirat) yang lmmu sekali-kali tidak dapat menghindarinya,"

ia berkata, "Maksudny a adalah,tidak akan sima darinya."l6e2

Abu Ja'far berkata: Menurut pendapatkg keduanya adalah cara

baca yang telah masyhur dan memiliki makna yang berdekatan, karena

Ahh tidak akan melanggar ketetapan dan janji-Nya kepada makhluk-

Ny4 bahwa semua akan dikumpulkan pada Hari Perhitungan (hisab),

dan semua makhluk pasti merasakan hari tersebut. Oleh karena itu,

Allah tidak akan menyalahi Hari Perhitungan tersebut dengan para

makhluh dan makhluk pun tidak dapat menghindar dari pertemuan

tersebut. Jadi, dengan bacaan mana saja seseorang membacanya, telah

dianggap benar.

Firman Allah, KS *{" €fi;6;I\,Adl{L-SS "Dan titwttah

Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya." Allah berfirman, "Jadi,

lihatlah sesembatran yang senantiasa kalian sembah itu." Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

24392. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman /Jllah, K); )* 4u "Yang kamu tetap

menyembahnya," ia berkata "Maksudnya adatah, yang

senantiasa kau lakukan. " 
I 693

24393. Muharrrmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

'* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D433).
rffi Ibnu Al Jauzi dalam tud Al Masir(5/319).

kepada

kami, ia
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kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abh,as, ia berkat4 ..Musa

berkata kepadanya, (K;; )4; €.(y l.fli 4l6L -fi| ,p""
lihdlah Tulwwnu itu yang kamu tetap menyembahnyo'.
Makzudnya adalab yang senantiasa kau l4t5ulkan.,l6ql

. Kalangan Arab memiliki dua bahasa (cara baca) pada lafaztr
Ll9, yaitu:

Pertana: fdlrah pada htrnrf dza. Iurtnah yang digrmakan oleh
para ahli qira'd selurtrh negeri.

Kedtn : kasral, pada htrruf dm.

Mereka yang menggunakan kasrah seakan-akan memindahkan
harakat pada hunrf lan yang menrpakan 'ain fi,il dari lafazh LIL
kepadanya

Mereka yang menggtmakan fatlnl, menetapkan harakat yang
adapadanya sebelum ada salah satuhwufyang dihilangkan.

Orang Arab biasa melakukan hal s€perti itu pada humf-huruf
ganda dalam sebuah kata, sehingga mereka juga biasa mengucapkan
'r':,4, menjadi t,L., atau (1li, atau pada kata 'rrJi menjadi ',;5, dan'*l menjadi '&f,sebagaimana perkataan penyair berik't ini:

t6es.,* it';; i;i;f
a.

(t!-lr i',t9, of )ri
Firman Altah, firf "seswtggulmya kami akan

membakanryn."16%

rs lbid
'* Bait syair ini milik Abu Zubaidah. Disebutkan oleh Abu As-sa'adat bin Al

Jazari dalam A*Nihayahfi Ghuib Al Atso (lRss) dan Az-Zamalfisyari dalam
Al Fa'iqfi Ghmib Al Hadits (l/3S8).

rffi Jumhur ulama membaca lafazh fir{ de,ngan tasydid darifi,it mudhoi, 6i
yaagbr+asydid.
Al Hasan, Qatadah, Abu Ja'far, dan Alu Raja Al Kalbi membacanya dengan
takltfif (ton-tasydiQ dai f il tttb a, i .rrrl.
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Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat

tersebut.

Mayoritas ahli qira'at Hijazdan Irak membaca firfdengan
dhammah pada huruf nun dan tasydid pada huruf ra, yaing maknanya,

kami membakamya dengan api sedikit demi sedikit (sepotong-

sepotong).

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, ia membacunyu "i;t
dengan dhammah pada huruf nun dan takhfif pada huruf ra, yang

maknany4 kami membakarnya dengan api, sekali bakaran.

Abu Ja'far Al Qari membaca d;a dengan fathah pada huruf

nun dan dhammah pada huruf io, yang maknanya, kami

mendinginkannya dengan alat pendingin." Sebagaimana perkataan

penyair berilut ini:

Pendapat yang benar mentrut kami adalah yang membaca

i:Jj4'a""gat dhammah pada huruf nun dan tasydid pada huruf ra,

dari asal kata .1tit1 'Otj.'!l "pembakaran dengan api". Sebagaimana

disebutkan dah; riwayat-riwayat berikut ini:

24394. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami d4tt Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, fri{ "sesungguhnya kami akan

Ali, Ibnu Abbas, Humaid, Abu Ja'far dalam salah satu riwayat, dan Amr bin

Fa'i4 membacanya dengan hrrvf nunberhatakatfothah, suhu pada humf h4
dan dhanmah pada huruf ra. Yang jelas, kedua bentuk kata kerja itu berkaitan

dengan api.
Lihat Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (7/380).

,r, Bait syair ini milik Amir bin Syaqiq Adh-Dhabbi. Disebutkan oleh Ibnu

Manzhur dzlelm Al-Lisan, e,Irti: {)l O2ll4), Abu Llbaidah dalam Mu'iam

Mastu'jima (l?l0), dan Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Qllgl).

t? .c, ,'-o. o

r lt- dj L5*
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membakorqn," ia berkata, "Makzudnya adalah, dengan

api."l69E

24395. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakra ia berkata:
Bapakku menceritakan keeadakq ia berkata: Pamanku
menceritakan ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari_ bapalny4 dari Ibnu Abbas, menge,lrai firman
Allab fXfJ "sentngulmln koni akm membakstrys",, ia
berkd4 "Maksrdnya adalab ia me,mbakamya kemudian
membuangnyake lauL'l@

Aku merrilih bacaan ini karelra adanya kesepakatan para atrli
qira'at untuk menggrrnakannya. Adapun Abu Ja'far, menunrtku ia
me,ngikuti riwayat-rirnnayat berikut ini:

24396. Musa bin IIanm menceritakan kepada lomi, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkara: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Sudi, melreeNrai fimran
AI+ AfiL-ii'! 3;4Kp 14; <j:i,sifr ,A4t6L ;Ei3
G", ;It "Ooo tilwiah Ttiurunu itu yotg knnu- tetap
merryembaluya Sesunggulryn kami akan membakarnya,
kcmudion kami sungguh-sungguh akan menglwnburkannya kc
dalmt laut @erupa abu yng berseraknt),,, ia berkaq
"Kemudian ia mengambilnya dan melryembelihnya, lalu
didinginkan dengan alat pendingin dan melempamya ke laut.
Tidaklah pada saat itu ada laut yang aimya mengalir
bergemuruh melainkan akan dibuang berbagai macam benda
[g r-^r:I7fi)

24397. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

tf as-Suyrtni dalen Ad-Dwr Al Meilsu (5t597).tl es-Snyrnni dalam Ad-Dn Al Motsw iStSgl).rm Ath-ftabari dalznr. At-Tsikh (lzsl) dan AI Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzit
(3D30).
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kepada kami dari Qatadah, meg_genai finnanAllah, {lL ;Sl3
,&':' ;ai ai314;r'tr -3r5Ke )4; <ft,s$i,6*!y'oo"
lihatlah Tuhanmu itu yong kamu tetap menyembahnya.

Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian lami
sungguh-sungguh akan menghamburknnnya ke dalam laut
(berupa abu yang berseraknn), " ia berkata, "Dalam sebagian

qira'at disebutkan, 'Kami menyembelihnya, kemudian

mendinginkannya, dan membuangnya berhamburan ke

laut'."l7ol

24398. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazz,aq

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar
memberitatrukan kepada kami dari Qatadah mengenai bacaan

Ibnu Mas'ud , 'j'A;l'j't:Jd kv # '*rI, gii', 'ory eytt
uLl7, ery "Dan lihaflatr Tuhanmu itu yang liam-u'tetap

menyembahnya. Sesungguhnya kami akan menyembelihny4
membakarnya, kemudian menghamburkannya ke dalam laut
berupa abu yang berserakan."

'*Firman Allah, C;it4i afi,;i'f; "Kemudian kami sungguh-

sungguh akan menghamburkannya kc dalam laut (berupa abu yang
berseralan)." Maksudnya adalatr, kami lalu menghamburkannya ke

laut. Dari akar kata ini juga biasa diucapkan, "Fulan menghamburkan
(memotong-motong) makanan dengan alat pemotong."

Mengharnburkan, mencerai-berai. Memotong-motong adalah satu

malara.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

24399. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr

''r lbnu Abi Hatim dalam tafsir Q D433).
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24.m0.

'rrrr'rytcritdim flsryr& krmi fui AIL dari Iburr Abb8s,
firanmr Aff*, L3ii" gt e i1i 2';t 

'j ,lKs;dist
knd .ryuh-atryah * @ *c dalon
lat @1W abu yry @,"ia bc*da, \,Iaksdnys
a,*dt*, kqrrni gkan Ert'rF.Ed+rydkr. rya di laut."l@

fufuad &ia SaB omifu k?q,lqku, ia bdrata:

wi*m kqFadakn, ia bccLda: nrynt lru meoccritakm
krFnequt dmi hpglm5a dd lbiltrI Abbas, ia bc*e,
Ail*seya rylsl.rL meomi+m:n di tail. I-afut q1

ytwt *tup, dt bctt $ffirfli@
Itfura bin l{auo Goopcrifu LEprdr lrqmi, ia bedrah Am
,bin l{mnd Ecoocritahe.kqndr kmi, ia bqt*a Asb&
.m..mqitdrm Lrfl'Eda hi .dri As.Srdi, ia bcdrafia,

alHsufoya,atrah -lenocrai-b..rpelnq5ra 6i 1"ranu{x

Bis5E mcnncridc@ kry.& H, ia bcrte Yazid
mmocnfutm ,u-prda Lrnrsi, h bc*g Sa'id meoccrihhm
k [nr 'r".'ni dmi Q&dah, ryecui frme Allah, #, e"rc
del@r lat,n ia.bcrl@, "lrtrlsrd5na ghleh ke dalm lorrt (fil
ffi):ffi

Ei@n AlrlaL i fgiI1V"*Sm #lfQ w.susi,nt{
Ttdwt hryaW ,ilfre, yery M & fiifui selain Dia."
MCrgdqrs nrlnla*r, qohailk-t',ta, tiilek cite scmb*m lnin yang katisn
ntililri" sehfu Amah nrqg tspail&Nlaa fihtfrfu shruh perruAbm
mdrH*. TH& ,nra y*'E Xt5rak mtrrin Dis, fu tidak sepamasn5n

eecrffikkan taTnnaa'sEhfu Dia

2/{/t0t-

2M2.

rm As-Snyfri &hm.dilftrz ,ilI Nowur{5/S6 fu ,97).,B Ibmr Afii ilIrtin,&ilrm ffih,C/12433)"m l&-ffi,ftmii,M e-W$lz5 li.ro tuu.Ati [Itrin dElm ueir O'n433).
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Firmm AllalL l+ ;; 'S* '* "Pengetalrua*i$n melipttti

segala sewu" Maksudnya adalalL Allah meliputi segala sesudu

dengan pengetahuan-Nya, tidak adz yng terse,mbrmyi dri-Nya dan

pada-Nya pengetahuan segala sesuatu

Dai alrar kata ini, dapat pula dikatnkan, "Fulan melipr*i perkara

ini," apabilia ia mampu dan kuat untrk meliputiny4 dnn "Fulm tidak

meliprilinya'ryabila ia lemah dan 1id6ft mampu menguasainya

Dalm hal ini Qatadatr berpendapat sebagaimana disehrtkm
dalam riurayd berikut ini:

2U03. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia b€rkatil Ya d
mmeritakan kepada kami, ia berkafia: Sa'id menceritakan

k€pada kami dari aahdah me,ngenai firman Allab, 'lU'*
tb ;; "Pengetalruan-Nya meliptti segata sesudtt,"-ia
bqtda, 'Maksudnya adalall pengetahuan Allah me,memrhi

s%ala 5o*1o.rl7o5

oo0

(b;E{u,ffiv i;1i1'SC {Sb,a&::n dK
sr'{4i i5_ E-,frg &,F_,* #

oDendldaotlahl<ornikis;orlil<rar.l<egdnnuMtnaruwA)

sefudrrnldsdh umat yottg tcbh lr/lu, fursesrqgulmyc telah
I<nri bqil,m*ryaanudari sisi l<orlr.i suoflu WUWraa- (N
Qtu' at). fu@gsiopd Wling dfii WdaAl Qrrr'ar rmakr

sesrrrgdrnya io dlorrJ merrrilalrl ilosn yutgfusr ifr l:I6i
Kirrlnart.' (Qs. Thaahaa [20]: 99-100)

'* AI It avEdi dalm A*M*a wa Al Ultwt (31424) drn Ibnlr Atriyah lblffi Al
Ltulwtoll Vojb(4163).
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Allah berfimran kepada Nabi SAW: Berapa banyak Kami telatr
menceritakan kepadamu wahai Muhammad, kisah Musa dan Fir'aun
beserta kaumny4 serta cerita bani Isra'il bersama Musa

Firman Allal1 #'i (, fi ea# }A a:*; ,,Demikiantah

Komi kisahkan kepadamu (Mulwnmad) sebagian kisah unat yang
telah lalu." Maksudnya adalah, demikianlah juga Kami
menginfonnasikan kepadamu berita-berita terdahulu yang tidak engkau
lihat dengan mata kepala sendiri.

Firman Allall 6L;ffi , r{*l: ij,,Da, sesungguhnya telah
Kami berilcan kcpadamu dori sisi Kami suatu peringatan (Al eur'an)."
Allah berfirman kepada Nabi Muharnmad sAw, "sungguh, Kami telatr
memberikan kepadamu, wahai Muhamma4 Adz-Mb @engingat) agar
meqiadi peringatan bagi orang-orang yang berakal dan berpikir, yaitu
Al Qur'an yang diturunkan Allah dan menjadikannya
sebagai peringatan bagi selurutr alam."

Firman Allall ';" ,;J # "Barangsiapa berpaling dari pada Al
Qur'an" Makzudnya adalah, barangsiapa berpaling, enggan, tidak
mempercayai, dan fi6sL menetapkannya

Firman /.Jttah,S),'rJfii ii J"/ ,{3$ "Moka sesungguhnya ia
alran memihtl dosa yang besar di Hwi Kiamat." Maksudnya adalah,
sesungguhnya ia akan menemui ruhannya pada Hari Kiamat dengan
memikul dosa yang sangat besar." Demikian maknanya, seperti
disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

24404. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakra
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujatrid, mengenai firman Allah, i5_ 3*_ ,aig
Sr- -r:41 

"Maka sesungguhrrya ia akan memrhti dosa yang
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besar di Hari Kiamat," ia berkat4 "Maksudnya adalah

dosa."l7o7

24405. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.l'08

ooo

fLi i*t A *'6.@ g; # i;- { rS'*p*
@ tE i t 4 "L'i;;. 

6j5:x;-@ 6ji $;|4,;51
uMgr.elcal<el<nl di df,lf,nrl<eadaarJ itu dorr dmfltfuruldah

ilo s a iar seb agai bebarJ bagi mu el<a di Ha,ri Kionwt, (y aiar)
dihari (yarrs ili waku iar) ditiup sanskilnla, dnnl<an i

crl<an mengunpull<m padahari iu or(mg.or(mg ydr.gbqdosa
ilerryan rrrr.i<fl y cng bilu rnuam; nsela brr*lisik bisrlc di

antara mrr:el<a, 'Kamu fidakbqiliarn (di funi*) nwlainltmt
llrnuyalah sepfuth (hnri)'." (Qs. Thaahaa [20]: 101-103)

Allah Ta'ala berfirman: Mereka kekal dalam dosa-dosa mereka.

Maksudnya adalah, mereka kekal dalam siksa neraka

disebabkan dosadosa mereka

Namun Allah cukup menyatakan demikian karena redaksi

perkataan tersebut telah dipahami.

Firman Allalr fc i:g;;t ii{ i6j "Dan amot bwuklah dosa

itu sebogai beban bogi mereka di Hari Kamd." IVlaksudnya adalah,

'ffi Mulahid dalam afsir (L I 402) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q D434).

'* Ibid
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amat buruk dosa itu sebagai beban bagi mereka pada Hari Kiamat
kelak. Pantaslatr dosa tersebut sangat buruk bagi merek4 karena ia
menyebabkan mereka celaka selama-lamanya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24406. Ali bin Daud menceritakan kepadakra ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada karri, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

firman Aualr, 1b ,:tii i5_ { ir1,j "Dan amat
buruWah dosa itu sebagai beban bagi merekn di Hwi
Kiamat," ia berkata" 'Maksudnya adalab alangkatr buruk apa
yang mereka 6r**1117o9

2M07. Muhamnad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
menceritakan kepadaktl ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai fimran
AllalL i:,c i:*l:t i5- { ,)3,j "Dan amat buruktah dosa itu
sebagai beban bagi merel@ di Hari Kiamat," ia berkata,

"Maksudnya adalah dosa-dosa metreka. " 
I 710

Firman Allab *3ltA e'i. "(Yaitu) di t ori (yang di wahu itu)
ditiup sangkakala" Maksudnya adalab kebunrkanlah yang mereka
dapatkan pada Hari Kiama! yaitu pada hari ditiup sangkakala. Ayat ini
sebagai penjelasan untuk llari Kiamat.

Kami telah menjelaskan makna lata:in ;ja, d.&'rua" bagran
yang lalq dan perselisihan pendapat dalam hal tersebu! sekaligus

rD Ibnu Abi Hatim dalamtafsir QD434).r7r0 As-Suyrthi doJramAd-Dlrz At Mantiw (5/593).
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pendapat yang benar beserta dalil-dalilnya, sehingga tidak perlu lagi
kami ulang lagi di sini.lTlt

Para ahli qira'at berselisih pendapat dalam qira'at (cara baca)

ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at seltrtrh negeri membaca *Ai4g:* ""
dengan dlumrnah pada hunrf ya, dan tidak menyebutkan pelakunya,
yang maknanya, pada hari Allah memerintatrkan Malaikat Israfil
meniup sangkakala

Abu Amr bin Al Ala membac rurya iirt ,1.'*'frdengan huruf
nun,yartg maknanya, pada hari Kami meniup sangkakala Seakan-akan
yang membaca demikian adalah karena ingin
menyesuaikan ayat tersebut dengan ayx ia$S jfr; yang tidak ada

perselisihan pendapat di antarapara ahli qira'at dalam membaca lafafu
p;aenganhttruf nun.

Abu Ja'far berkataz Qira'at yang aku pilih adalah dengan

huruf ya, yutl tanpa menyebut pelaktmya sebab itulah qira'at yang
dipilih oleh para ahli qiro'at seluruh negeri, meskipun cara baca Abu
Amr memiliki makna yang tidak salah.

Talrwil firman Allah: 63 #;-'"*li jfr; @an Kami akan
mcngumpulhan pada hari itu orang4rang yang berdosa dengan

mukayang biru muran)

Maksudnya adalall Kami akan menggiring orang-orang yang

kafir kepada Allatl pada Hari Kiamat ke Padang Mahsyar dengan muka
yangbinrmuram.

rTrr Lihat tafsir surah Al An,aam ayat73.
r7r2 Abu Amr membaca'fr- 6- denganfathah pada hunrf run dan dhormah pada

huruf/a. Ahb qira'at-yig lain membacan)ra dengan dhammah pada huruf ya
dan f,ahah pada huruf/a. Lihat At-Taisir fi Qira'at As-Sab'(hd. 124) dan Al
Wafifi Sloh AsySlatibiah (hal.263).



TatslrAfi:I'lrurtrri,

Ada yang mengdakan batrwa maksud lafazh .i]!r "Ui* muram"

di sini adalah yang tampak di mata mereka karena mereka merasakan

kehausm yang sangat ketika mereka digiring ke Padang Matsyar.

Ada juga yang mengatakan batrwa maksudnya adalah, mereka

digfuing dalam keadaan but4 sebagaimana dalam surah Al Israa' ayat

s7, & U;t iF -;8;i'ifi;"Dan Kami akan mengumputkan

mereka Wda Hari Kiamat (diseret) atas muka mereka dalam kcadaan

btia.-.."

Takwirfirmen Allah: Wi[d b1ff.6frfi- (Mereha

Misik-bisik di otoa mereham "Kontu tidak berdiam [di duniaJ

mdointun honyolah sqalah lhariJ)

fr{arcuanya adalalL mereka saling berbisik-bisik di antara

me,reka dan berkata, "Kalian tidak tinggal di &mia kecuali sepuluh hari

saja"

Pendapat karni mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. M*-k"- yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

2m8. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada l€rd, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

me,ngenai firman Allah, '# 6j1:*i- "Mereka berbisik-

bffik & antoa mereka, " ia berkata, "Maksudnya adalah, saling

me,rahasiakan di antara mereka. " 
I 713

2m9. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k€eadgkami dari Qatadalu mengenai firmanAllah, 6j1gr-
{g JIF] 4 'fi "Mereka berbisik-bisik di antara mereka,

r7r3 Ib,nu Abi Ilatim dalam aftir (7 12434).
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'I{ntnt frfuk fu?disn (di Aorto) telainlwt lrmryfuk @h
(Iwi)'." Ia b€rkata" "I\,Iahtdnya "'t'l{ ncrt&e sllirg
msabasiakan di antua medn, behm 'kalim tirln*bu tfoEEd

di &mia kecuali sepuluh 1*f .rl?ltl

ooo

@ 6j jr ;r1 ol,;"; ;# 3fr \6jfi-q{6 ii
'l(sni llilh r;y;prafui @ yrg 71,a5l1|5d r@ liltihn
Htm orut9 yry pr/r@&.ils ifutY fi ffii w*4
'I(,[II,I dfu/, t,(,,tifre,n (fr i,g,rtidlt, fuin/[n }5'q,d,&.dsi

sib'.n (Qs. Thaaha [20tr: ffi)

Allah Ta'ala bcrfrman, "Kmi leffi prgsnlli lrhgdi
mercIra m€ng€oai bisik-bisik ffidra @i8 ssmr DGn*!' tFI +
{,8 'Xoru fi& btu, @i AonO ddatur W #
(M)'. Tidak ada ymg t€tsernbunyi f& Kmi dri Hnu rc
m€relsa rabasiakm di "tttara m€,reka"

6Jt 4 4:^+ #5 3;i, i" I(ditu tu cng r,'8
pling hnts jaloaqu di antoa fiw€fu, 'Kfran Affi fu (fr
Amia), ne,lainko *otyWt sehsi qia'f{8b&:a eLh" AIrh
berfirmao akdka a,mg yang patiag mcngErti dm pdfiry bc# ili
ffia mereka berkah, 'Kamu tidak berdim (di arh} dinem
hmyalah schari'.*

Peodryd hi nreng€nti hal iui sc$ai d6ogm pcnnyahpe
ahli ta$ir. M€rdra ,,mg bcrp@dap* fuikim mlrcft;1ficn dffi5l$
dwayd berikrtr ini:

ur4 Al Qurthubi dalm tddr (l&ap).



6{J&-ai}$

TafsirAthThobad

24410. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub

menceritakan kepa{a kami dari Ja'fag dari Syu'batr, mengenai
firman Allah, 6$4 bLiiJ,&3A |frt+uKetitca bertrata
orang yang paling lurus jalannya di antara merelca, 'Kamu

tidak berdiam (di dunia), melainkan hanyalah seluri saja'." la
berkata, "Maksudnya adalah orang yang paling mengerti di
antara mereka."l7l5

24411. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far,
dari Sa'id, mengenai firman Allah, "'e) 'i;rl ,,Orang yang
paling lurus jalawUo,u ia berkat4 "Maksudnya adalah orang
yang paling pandai di antara rnereka"lTl6

Maksud Allah Ta'ala mengutip perkataan mereka saat itu
adalah untuk memberi pengetahuan bahwa orang-orang yang
kufur kepada-Nya itu telah lalai mengenai kedahsyatan yang

akan mereka alami pada Hari Kiamat kelalq dan lupa akan

kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima saat di duniq
dengan hidup beberapa waktu lamanya di dunia" hingga
dibayangkan kepada oftmg yang paling mengerti dan paling
pandai diantara mereka bahwa mereka tidak hidup melainkan
hanya satu hari.

ooo

ti'; ; 66t",{; G} 6r 
"? 

e;-,tr, ;U$ *,{,}i6

r7r5 lbid
1716 Ibnu Hajar dalam Ath-Thabari dari Sa'id bin Jubair (5t433) dan Abu Nu'aim

dalamAl Hilyah(4288).

@



fuurhThaalwa

" D ut mfr eka betmy a kepadf,nvu tettmtg gutumg- gwrung
miltlrdalranlahr'Tuhanlcual<fr rrrnengfu mr;.ffl<f,rvJya(di

Hffi l<imwt) *lvfrrrl.ut.lrrrr,ntrny a, moh Afi alon
menjailil<m (fulras) gurJurug.gutwng itu ildff srrln{L sel,ali,

ddak ada seilikit W krrruu lilw pailarrya ten@ yang
rendah ilan yang tingi.tingi' .'
(Qs. Thaahaa [20]: 105.107)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Muhamma{ karmmu
menanyakaomu )q rr 'Tentang gmt rg-gtoaCItg," Kdakanlah kepada

m€rek4 "Tuhanku akan menghancurkannya sehancrr-hancurnya,

menerbangkannya, dan mencabutnya dad akar-akarnya, s€rta

menabrakkan yang satu dengan yang lain hingga hancur dan hanya

debudebu yang beterbangan."

Firman Allalr 6a;;6'613frs "M&a Dia &on menjadikon

(beku) gmmg-gummg itu dsto somt sekali." Maksudnya adalalu

Allah me,rnbiarkan tempat-tempatnya di bumi apabila telatr

dihancurkan-Nya, yakni menjadi tanah yang daar, kering dan tidak ada

trmbuhan padanya, tidak ada cekungan s€rta tidak ada dataran yang

naik.

Pendapat kami mengErai hal ini sesuai deirgan pemryataan para

ahli tafsir. Meneka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

2U12. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, iaberkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada karri, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai finnan Allab 6:.i; 66 "m* sama sekali," ia



T$sirAthXhabui

berkat4 "Maksudnya adalah rata dan tidak ada tumbuhan
padartya."rTrT

24413. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, t17ir 66lS#' "Milka Dia akan

menjadikan (bekas) grmung-gunung itu datar sama selcali," ia
berkata, "Maksudnya adatah satar, atau yang sama."lTlE

24414. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin Yusuf
memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin
Luhai'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Aswad menceritakan kepada kami dari Urwatr, ia berkata:

Suatu kefika kami duduk di sisi Abdul Malilq ketika itu ia
berkata: Ka'b berkata .shakhrah (kawasan bebatuan) adalatr

tempat berpijalarya Ar-Rahman pada Hari Kiamat." Ia (Abdul
Malik) lalu berkata, "Kab berdust4 sesungguhnya shakhratr

adalah salatr satu gunung di antara gunung-gunung. Allatr
berfirman, t3, i; t13;- fi ,SU$ r ;(b; 'Dan mereka

bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka

lratalranlah, "Tuhanht akan mengluncurkonnya (di Hari
Kiamat) sehancur-hancurnya ". Abdul Malik pun terdiam. lTle

24415. Muhammad bin Aru menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semualya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah, L53d. "Datar
sama sekali," ia berkata, "Maksudnya adalah 

^a!r720

r7r7 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D435).
rTrt Ibnu Katsir dalarn tafsir (3/166).
rTre Kami tidak menemukan atsw inidalam literatur yang kami miliki.
r72o Mu3ahid dalam tafsir (ll4}2).
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24416. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang
sattlalT2l

Abu Ja'far berkata: Sebagian ahli bahasa dari Kufah
mengatakan bahwa al qa'adalah tempat tergenangnya air, sdangkan
shafshaf adalah tanah yang tidak ada tetumbuhan padanya.

Terrwil fimen Arhh: ,g $J & w ,;; s (ndak ada
sedikit pan hona liha podonyo te@ yotg rendah dan yang rhtggi-
thtggr)

Maksudnya adalalU Allah Uerfirman, "Tidaklah kamu lihat
t€mpat yang turun dan yang naik."

Para ahli talnrvil berbeda perdapat mengenai makna t4t d-
tilr.

Sebagian berpendapat bahwa maksud ilt aaam pembatrasan

ini adalah le,mbah-lembalL sedangkan maksud ijlr aaaan bukit kecil.
Mereka yang berp€ndapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

2U17. Ali bin Datrd menceritakan kepadaku, ia berkara: AMullah bin
Shaleh menceritakan k€pada l@mi, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari [.bnu Abbas,

firman Allah, 6 -{; (c V ,;; .! ,,Tidak ada

sedikit pun kamu lihat padarrya tempat lnng rendah dan yang
tingi-tinggi, " ia berkata, "Maksudnya adalah le,mbah-lembah

dan bukit kecil.'Iru

rnr lbid
'a NMawardi dalam An-Mtkat wa At Uyrn QW6).



Tafsir Ath:fhabafi

24418. Muhammad bin Abdullatr Al Makhrami menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Amir Al Aqdi menceritakan kepada

kami dari Abdul Wahid bin Shafivan (maula Utsman), ia
berkata: Aku mendengar Ikrimatr berkata: [bnu Abbas ditanya
kntang firman Allah, 

-LA 
{j*y-*.,;}$ "Tidak ada sedikit

pun kamu lilwt padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-
tinggi. " Ia lalu berkata, "Ia adalah tanah yang putih (kosong)."

Atau ia berkata "Dataran yang tidak ada padanya gundukan

tanah yang tinggi." 1723

24419. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai fimran Allah, {j*CQ-{;$
t3J "ftdak ada sedikit pun kamu lihat padonya tempat yang
rendah dan yang tinggi-tinggi," ia berkata, "Maksudnya
adalah, tidak ada dataran yang naik dan tidak ada dataran yang

1**r.n1724

24420. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujatrid mengenai firman
Allah, Lfr{J(y.Q.{;* "Tidak ada sedikit pun kamu lihat
padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi," ia
berkata, "Maksudnya adalatr, tidak ada dataran yang naik dan

tidak ada dataran yang turun."l12s

ru Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD435) dan As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al
Muztsur (5/599).

l]-f Uu;ania dalam taftir dengan yang serupa (lt4}2).
'* lbid
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24421. Ywrus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zeid berbicara

firman atun, Lfr {J (.y- (i €; $ 'ridak ada

sedikit pun komu lilwt padanya tempat yong rendah dan yang

tinggi-tinggi," ii berkata, "Maksudnya adalalL tidak ada jalan

naik dan turu1."1726

Sebagian lain berpendapat bahwa makzud tempat yng rendah

dalam perrbalrasan ini adalah ash-shtdu', dan tempat yong tinggi-tinggi
adalah k*inggian pada bukit dan yang sejenisnya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

2U22. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdrnaz,aq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami d4fi Qatadah,
firman AllatL 6 -{j (.y. (* {} * "Tidak ado

sedikit pn knnu lilra pdoqn tempd yang rendah dan yang

tinggi-tinggi," ia berkata, "Maksudnya adalalL tidal( ada

jurang dan tidak ada bukit.ulzT

Ada pula yang berpendapat bahwa maksud tempd yong rendah

adalah kemiringan (te,mpat yang menunm), dan yang rlimakzud al amtu

adalah bekas-bekas peninggalan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berilart ini:

2423. Mrfiammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakra ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya d4ri Ibnu Abbas, mengenai firman

Allab 6-{J(y-q.t9r3'! 'nao* oa, sedikit pun konu lilnt
padarya tempat yang rerdoh dan yang tinggi-tinggi," ia

126 Kami tidak menemukan atsa.intdi anara literatur yang kami miliki.rm Ab&xramqdalam afsir (3119).



TafsirAhThabad

berkat4 "Maksudnya adalah, tidak kau lihat kemiringan, dan
yang dimaksud lafadr' al amtu adalah hamparan luas.',1728

Sebagian lain berpendapat batrwa maksud al amtu adalatr
sesuatu yang melengkung. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

2M24. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Al amtu adalah bagran
yang melengkulg.:r lTzr

Abu Ja'far berkata: Pdndapat yang paling tepat adalatr yang
mengatakan bahwa maksud lafazh 'gyl aaaun;[iir "kemiringan",
karena inilah yang sudatr dikenal dalam ucapan bangsa Arab.

Apabila ada seseorang yang berkat4 'Apakah pada saat ini
masih ada tanah yang rendah?" maka dijawab, "Tidak ada sedikit prm
kamu lihat padanya tempat yang rendatr saat itu."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, tidak ada
padanya lembah-lembah dan penghalang yang menghalangi orang yang
melihat dan orang yang berjalan dalam keadaan lwus, sebagaimana
sekarang dibutuhkan untuk melihat ke kanan dan ke kiri ketika kita
berjalan, karena adanya gunung,lembah, dan lautan.

Adapaun kata Ulr dalam balrasa Arab artinya adalah dua atau
ganda. Biasa pula terdengar dalam perkataan Arab, "Ia memanjangkan
talinya hirrgga tidak membiarkan ada yang turun." Diantaranya juga
perkataan penyair berikut ini:

tttoe)l q:f ,+ti;t 4t1

''t lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D43s)
r,e As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur dari eatadah, latazh Gl Yj ia uertcat4

"Bukit-bukit. " (5 I 599).
ruo Bait ini milik Al Ajjaj, sebagaimana disebutlon dalamAl-Lisaz (entri: e.rf):



$rahThaalua

Makzudnya adalah, tidak ada yang lembek dan lematr. Jika itu
yang sudah masyhur di kalangan Arab, maka semestinya itulatr yang
paling tepat dalam menakwilkan maksud lafazlr, tidok ada yang naik
dan tidok ado yang fiirun, karena turunan (ialan menunrn) tidak akan
terjadi kecuali dari tempat yang naik (tingg).

Jika demikian, maka penakwilan ayat tersebut adalah, tidak kau
lihat padanya kerriringan dari tanah yang rat4 tidak ada yang naik dan

tidak ada yang tunrn, melainkan semua sama dan rata Sebagaimana

firman Allab 6:;;6,6 "Dattr samo sekdl,,

ooo

fi ti$L Ltg'ii .raa,'; :r?l'6,-*'cfri 5#,4i-
GDr:Jfg

'Pailnhoi iar rrr'arJusid martsilwti (lwniuregdt anma)-petryeruilengmfinakffibk-&ralor<;ibrnsenilalilah

rcfi rutlsucrol<epanrnirrrltYanglvlolwPemnalvrrr.a/ro
,wnu ddak nwderycr kecurrli bisikdn saia'

(Qs. Thaahaa [20J: 108)

Altah Ta'ala berfimran: Pada hari itu manusia mengikuti suara

(panggrlan) penyeru Allatl yang memanggil mereka menuju padang

perkumpulan Kiamat. Mereka dikunpulkan di sana

Firman AUaIL 'f '&. { "Dengan tidak berbelok-belok "
Maksudnya adalalq tidak ada yang sanggup berbelok atau berpaling,

melainkan mereka semua bergegas untuk berkumpul.

/tif:!\r,Sltt



TafshAth:Ihafuti

Ada yang mengatakan batrwa maknanya adalah, tidak ada

tempat untuk berbelolg karena 
-sebagaimana 

telah kami sebutkan-
manusia pada saat itu tidak ada yang dapat berbelok atau berpaling
darinya, melainkan mereka datang dan mengikuti. Sebagaimana

dikatakan dalam percakapan kita, "Fulan mengundangku ke suafu

undangan (acara) dan aku tidak dapat berpaling darinya." Atau, "aku
tidak dapat berkilatr darinya".

Tatrwil firman Allah, o93. Ig-ii g) (Dan
merendahlah semuo suara hepada Tuhan Yang Maha Pemurah)

Allah Ta'ala berfirman: Suara-suara makhluk menjadi tenang

karena Tuhan Yang Maha Pemuratr. Di sini suara disifati dengan kata
ffiusry\ dan maknanya adalah, semua makhluk alen tunduk kepada

Tuha& tidak ada yang dapat berbicara pada saat itu, kecuali orang yang

diizinkan oleh Allatr rmhrk berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam
riwayat berikut ini:

24425. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, ,i$ \nt 3*t 

#, uDan

merendahlah semua suara k"prdo Tulun Yang Malw
Pemurah," ia berkata "Maksudnya adalatr menjadi
t€nang.ul73t

Firman Allah, 6 1'€5 $ "Maka kamu tidak mendengu
lrecuali bisikan saja." Maksudnya adalalL ihr merupakan suara pijakan
kaki menuju Padang Matrsyar. Asalnya adalah suara yang tersembunyi.
Dikatakan, "Fulan berbisik kepada flilar1" apabila ia memberitatru

rBr Al Mawardi dalam AwM*a wa Al tlyun Qt426).
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ratrasia dan sesuatu yang disembunyikan. Diantaranya juga ucapan

penyairberikut ini:

ntz(-:,i'ai fut o16-;l (j tti#- rb)

Maksud latazhllalms adalah suara kaki unta saat berjalan.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24426. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin

Abbas menceritakan kepada kami dari Atha, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman /Jllab:l5$t$fi
"Maka kamu tidak mendengar kcctnli bisikan saia," ia

berkata, "Maksudnya adalah pijakan krki. n 1733

2U27. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dqi bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AllalL 'A,St'#i' d$.Sf ii .gt "Dan merendahlah

semua suora kepada Tulwt Yang Moln Pemwah maka kamu

tidak mendengar kecuali bisikan saja," ia berkata,

"Maksudnya adalah bisikan kaki, yaitu pijakan."l73a

2M28. Ali bin Daud menceritakan kepadakra ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

1732 Kami tidak mengetahui pelqgtun syair ini. Disehtkan oleh Ibnu Manz.hw

dal n Lisot Al Arab (entri: oii) Qll54), Al Farra dalam Ma'*ti Al Qw'an
Qll62),Ibnu Muthriz d^lam Al Maghrib (11337), Az-Zama[tsyari dalam Al
Fa'rq fr Ghoib Al Hadits (4lll4), dan Abu As-Sa'adat bin Al lazai dalam An-

Nirrayahfr Ghoib Al A*s QDaD.ra3 16ro Abi Hatim dalam taftir QD435) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

6rn .

'* Ibid
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menceritakan kepada kami d4ri Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, t5 $'# i, "Moko kamu tidak
mendengm kccaali bisikan saja," ia berkat4 "Maksudnya
adalah suara yang tersembrmyi. " 

I 735

2429. Isma'il bin Musa As-Suddi menceritakan kepada kami, ia
berkara: Syuraik memberitahukan kepada kami dari
AMurrahrnan bin Al Asbahani, dari Ikrimatr, mengenai firman
Allab 6 $t'€3 f, "Maka kmnu tidak mendengr kccuali
bisikan sda," ia berlcatq "Maksudnya adalah pijakan
kaki.nl736

2U30. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Sulaiman menceritakan kepada karli, ia berkata: Hammad
menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan,
mengenai firman Allab tai $'# ji "Mrko kamu tidak
mendengar kecaali bisikan saja,' ia berkat4 "Maksudnya
adalatr gemerisik kaki.'r I zrz

24431. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allatl, $'iJ fi
C'^ "Maka kamu tidak mendengo lcecuali bisikan rfo," iu
berkata "Hasan berkata, 'Itu pijakan kaki kaum'."1738

24432. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ia berkata: Ibnu
Ulayyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Najih menceritakan kepada l@ni dari Mujatrid, mengenai
firman AllalL 5 il'€;. ti ,,Maka lamu tidak mendengar

tBs lbid
rR6 lbnu Hajar dalam Fah Al Boi (81432) dan Ib,nu Al Jauzi dararn zad Al Masir

(sD23).
r]37 Uuiatrid dalam tafsir ( tl40lz).

'73t Ibnu Al Jauzi dalam ?-od At Masir (5D23).
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trecuali bisilan saja," ia berkata 'Makzudnya adalah bisikan."

Atau ia berkata, "Pembicaraan samax-samar. " 
1739

2M33. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

meNrceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata:

Waraqa meNrceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, mengenai firman /Jfrah:|5 $U fi
"Mala kamu tidok mendengar kecuali bisikm saia," ia

berkat4'Maksudnya adalah suara rendah (perlahan)."17a0

2U34. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ ia berkata

"Makzudnya adalatt suara perlatran "l74l

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsil mengabarkan

kepadaku dari Mujatrid, iaberkata, "Maksudnya adalah ucapan
- 

seseorang yang tidak dapat didengar, hanya geralGn bibir dan

lidah-"

24435. Yrmgs menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kanri, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman /illah, tfr 1'e fi "Moka komu tidak

mendengar kccuati bisipan saia,n ia berkata, "Maksudnya

adalalL tidak dapat kamu dengar kecuali jalan mereka.

Berjalan dan bisikan sama saja, yaitu suara pijakan kd*i'nna2

ooo

r73e Al Baghawi dalam taftir (31231).
,r* Mulafrd dalam taftir (l/401 dan 402), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(5 1323), dan Al Baghawi dalam tafsir Q D31).
t71r lbid
r7r2 a1 Mawardi dalam An'Mtlcat wa Al uyttn Q1427).



ThfsirAth:Ihafui

v xx @ g fr l;;, F5 X'"'j',; $yt rAiU;$ *;(b+1A|{JW;vi'A
"Padn lwi iu tidf,kbugma tjata,at, t<euati (syafa,at)

orarrg yang NlahMahaPerru.rah tclah membqi izin
kepad$vya, ilmDia tclah mqidhai pukataarutya. Dia

masegahui apo yutg ada di hadapan mqel<a itm apa yorng
ailn di}rllal<mg nwelca" seilmry ilnru mqeka Aa* a"p"{

meliputi ihrurNya." (Qs. Thaahaa [20]: 109.1 10)

Allah Ta'ala berfirman: pada hari itu tidak berguna syafa'at,
kecuali syafa'at orang yang Allatr Maha pemuratr telatr memberi izin
kepadanya untuk memberi syafa'a! dan Dia telah meridhai
perkataannya."

Dalarn perkataan ini, ada indikasi penarnbahan lr,secara
kinoyah, sebagaimana perkataan ',:1, ii;o!: ,l& eJ i:i, "aku
meridhaimu atas perbuatanmg dan aku -"ridhuioya darimu." '

Kedudukan u pada ayatl ij ';, {1 uaa*, nashab,karena ia
berbeda dengan syafa' at.

Firman Altah, Wl13 fu,$'6.U, l:, ,,Dio mengetahui apa
yang ada di lwdapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka.,,
Malsudnya adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Tuhanmu mengetahui,
wahai Mtrhammad apa yang akan mereka hadapi, yaitu orang-orang
yang mengikuti senurr penyeru pada Hari Kiarnat. Allah juga sudatr
mengetatrui pahala atau siksa yang akan mereka terima,,

'#t7j "Oan apa yang ada di belakang mereka.,,Maksudnya
adalalL Dia mengetatrui perbuatan mereka di dunia sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:



fuu,hThaalwa

24436. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada k1m, dg Qatadatr, mengenai firman Allall '6;V fi,
W C3 i,C$ ,,Dia mengetahui apa yang ada di hadopan
mereka dan apa yang ada di belakang mereka,,, ia berkat4
*Maksudnya adalall perkara Hari Kiamat dan perkara
6t-iu.,1743

Firman AllalL & + 1rV,_ {j "srdong ilmu merelca tidak
dopat meliptti ilmu-Nya." Maksudnya adalab pengetahuan makhluk
tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Makna kalam ini adalab pengetahuan
Allah meliputi hamba-harnba-Nyq sementara pengetatruan mereka
tidak meliputi-Nya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah, ilmu
Allah meliputi apa yang akan dihadapi oleh para malaikat-Nya dan apa
yang mereka tinggalkaq sementara para malaikat tidak mengetahui apa
yang akan dihadapi oleh mereka dan apa yang mereka 'nggalkan.

Mereka juga berkata 'Hal itu unt.k memberitahukan golongan
yang menyembah para malaika! bahwa para malaikat sendiri tidak
mengetahui apa yang akan mereka hadapi dan apa yang
ditinggalkannya. Ini merupakan bentuk penghinaan dan pencelaan
kepada mereka yang menyembah para malaikat. Bagaimana mungkin
para malaikat itu menjadi sesembahan, sedangkan kondisi mereka
demikian? sesungguhnya ibadah hanya pantas ditujulon kepadaDzat
yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik di bumi
maupun di langit."

ooo

r?'3 Ibnu Al Jauzi dulam Zad Al Masir ]DSZ).
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6f ,f '6 4L'iJ "r$l'rf, :gli,fr
oDur tm&idah senano rrnilca (dmsffrberenilah diri) kepadt
Tulwn yonghill"p l@l<allagi senmfia& mrlngut:us (rnr.akhluk

Nyo). Dan serungulmya tclah rrr.rrugilah orurg yorrJg

nelaloicmt l<ezlwlhnfrrL" (Qs. Thaahaa [20] : 1 I 1)

Allah Ta'ala berfinnan: Muka-muka makhluk tertunduk
menyerah kepada Dzrt yang hidup kekal, tidak akan mati, yang
senantiasa mangatur makhluk-Nya, menjalankan mereka sesuai

keinginan mereka

Asal kata f.tr uaa* ifut *ni*", y&g dari kata ini dapat

diucapkan" "Merendabkan wajahnya di hadapan Ttrhannya." Yaitu
merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Tuhannya. Dapat pula
dikatakan untuk sanderq sebagai "omng yang tertunduk" karena
dipandang rendatr oleh orang yang menyanderanya. Sebagaimana
perkataan seorang penyair berikut ini:

nuergt q{.f ";A.{,
Juga syair yang lain:

i*',.st tif 
",U:'.,,T 

#

nrsqgi';t e$t \"9, :1;'* i7 a r3;l a

t'* Bait syair ini milik Katsir Azzah (w. 40-105 W66O-723 M), yaitu Katsir bin
AHurrahman bin Al Aswad bin Malih, yang berasal dari Khaza'ah.
Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan. Lrhat Al Mausua'ah Asy-Syitiyyah Al
ElelctroniyalL Majma'Ats-Tsaqafi, Abu frabi. Bait berikutnya adalah:

q.$il:;jbt{"o{al ba? iltilr $Jl J&i
1715 Bait syair ini milik Katsir Azahdari sebuah qasidahyang mengggunakan pola

bahar thawil, ia melanhrnkannya untuk memuji Abdul Mdik bin Marwan.
Redaksi awalnya adalah:

riiilr,-.ri.tr o*'&l: z;jtr,tn5;.ir if !;;oe
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24437. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, ,:;f:r'rf,#;,i ,fi "Dan tunduklah

semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup
kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). " ia berkata,

"Maksudnya adalah ffiu. rr 1746

24438. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, ',;.;fr ,i$ "Dan tunduklah semua muka (dengan

berendah diri)," ia berkata, "Maksud kata tunduk adalatr

menyeratr.ulT4T

24439. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Atlah, ',ii!J ;iij "Oan

Di dalam Ad-Diwan tqcatat ttrS ui.

Al Farra dalarrr Ma'ani Al Qr'an Qll93), dan di terdapat perkataan

ul:F *'*'#,t.
"* Ibnu Abi Hatim dalam taftir (72436),Ibnu Hajar dalan Fath Al Bari (5t394),

dan Al Qurthubi dalam tafsir (11D47,248).
un7 As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (5/601).
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tun&tHah semua muka (dengan berendah diri)," ia berkata,

"Maksudnya adatah merendahkan diri. r 1748

24440. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sarra.l749

24441. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu mengenai firman Allah, ',;Ji,fi
,:11 ;fy "D*, tun&tklah semuo muka (dengan berendah

dtO kcpada Tuhan yang hidup kckal lagr senantiasa

mengurus (makhluk-Nya)," ia berkata, "Maksudnya adalah

wajatr-wajah mer€ndah kepada Tuhan yang hidup kekal lagi

se,nantiasa mengunrs maklrluk-Nya.'I 750

2442. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahtrkan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allah, ,:$'A',?}t *-u "Dan twrduHah

semuo muka (dengan berendoh diri) kepado Tuhan yang hidup

kekal lagi senurtiasa mengwus Qnalhluk-Nya)," ia berkata,

"Maksudnya adalab wajah-wajatr 1q[i1u1Lrr.n I75I

74443. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada l<ami dari

bapaknya ia berkata: Thalaq berkata, 'Apabila seseondng

sujud, maka ia merendahkan wajahnya." Atau ia berkata

"Direndahkarr."1752

17{ Mulahid dalam tafsir (l/403).
t7'e lbid
r75o Abdmazzaq dalam ta8ir Qllg).
t75t lbid
1752 Al Qurthubi dalam tafsir Qln48> dan Al Baghawi dalam tafsir (3fBD.

--I-23:_l
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24444. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad menceritakan kepadakg ia
berkata: Abtsar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hushain menceritakan kepada kami dari Amr bin Munah, dari
Thalaq bin Habib, mengenai firman AllalL tf, ,,;Ji ,;ra
,:$ "Dan tunduHah semu{t muka (dengar; berendah diri)
keryda Tuhan yang hidup ketral tagi senantiasa mengurus
(makhluk-Nya)," ia berkata, "Malsudnya adalah, seseorang
meletakkan kaki, kepal4 kedua tangarU dan kedua ujung
kakinya ks tanah. rr 1753

2445. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Fudhail
menceritakan kepada kalrri dari Al-Laits, daxi Amr bin Murrah,
dari Thalaq bin Habib, mengenai firman Allall |f,,,;.j ,;ra
,:itl "Dan tunduHah semuo muka (dengan berendah diri)
kepado Tuhan yang hidup lelul lagi senontiasa mengurus
(maklrluk-Nya)," ia berkata" "Maksudnya adalah, Engkau
meletakkan dahi, telapak tangan, ltrtuL dan ujtrng-ujung
kakimu saat bersujud. u I 75a

't4446- Khalad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada karrri dari
Hushain, dari Amr bin Murra[ dari Thalaq bin Habib,
mengenai firman Allah, ,:;fl'dnj #, ,,Dan tunduHah
semua muka (dengan berendah diri) kcpada Tuhon yang hidup
lcclul lagi senontiasa mengwus (maWtluk-Nya),,, ia berkat4
"Maksudnya adalah meletalkan dahi dan hidung dl 1^ru1.nl75s

24447. Ya'qub menceritakan kepadaku,
menceritakan kepada lomi,

berkata: Husyaim

berkata: Hushain

1753 Al Qurthubi dalam tafsir (llt248) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad At Masir
(st324).t't Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (1234),Ibnu Al Jauzi dalarn zad Ar

.-.- Masir (51324), dan Al Qurthubi dalamtafsir (ltD4B).
t?ss lbid

ia

ia
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memberitatrukan kepada kami dari Amr bin Munatr, dari

Thahq bin Habib, mengenai firman Allah, 'r;4 
"F.]l 

,;A
,:{ft "Dan tunduHah semua mula (dengai berendah diri)
lnpodo Tulan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus

(maWrluk-Nya), " ia berkata" "Maksundya adatah sujud di atas

dahi, kedua telapak tangan, luhr! dan kuki.rrl756

24448. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allall ,:41l;$i;.j ,*t "Dan tunduklah

semuo mula (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup

I@kal lagi senantiasa mengwus (maWiluk-Nya)," ia berkata"

"Makzudnya adalah, wajatr-wajatr tertunduk hina kepada

Tuhan Yang hidup kekal lagi senantiasa mengunrs (makhluk-

Nya), dan mereka semua menjadi sandera bagi-Nya"

Ia berkata "Yang terhina adalah tawanan."l75?

Kami telah menjelaskan makna ayat i2ll'tfrr "Tuhan yang

hidup kckal lagi senantiasa mengurus maHiluk-Nya" pada

pembrhasan yang laltl makatidak perlu diulang di sini.l758

Talffiil firman Allah, fit,
sesunggahnya telah merugilah orung

# -<.'L '.;n 
@an

nclakuhm kezialirun)
Jr

yang

Allah Ta'alo berfimran: Tidak akan beruntung dengan

keperluan dan permintaan orang yang datang pada Hari Kiarnat dengan

membawa kesyirikan, kehrfiraru dan kerraksiatan kepada-Nya.

t1$ Ibid
rffi lbnu Abi Hdim dalam taftir (7/2430.
r?s Lfra pora&iran srrah Al Baqgah ayd255.
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24449. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdwraz-z-aq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
firman Allah, 61, S- i; 4,L "{ 

uDan

telah merugilah orang yang melahtkan
kezhaliman," ia berkata" "Maksudnya adalah oftmg yang

membawa dosa syirik. " 
I 759

24450. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatrukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

firman Allah, 6t, S; i; .<.L 'i;j ,,Don

senmgguhnya telah merugilah or(mg yang melahiran
lcezhaliman," ia berk,at4 "Makzudnya adalah orang yang

membawa dosa syirik. ZJnalimdi sini adalah syirik."r76o

ooo

@ (5 {;Ai,1qii U, fr .;,r*fri [.3-,i,
nDutbarangsiapa rnr.rtngerial(m dnul.anf,l yarrg slwlih dmt
ifl dalaff.l<eadaorJbuhnmr, mal@ if, fidakkhawatir al<frrr

Malqa{J yorrtg ddak adil (terhadaWa) dm finok brrl.o)
dl<frrr pngwanganhal<nya.' (Qs. Thaahaa l2Ol: LLZ\

Allah Ta' ala berfirman: Barangsiapa melakukan amalan-amalan
shahh, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan

kepada harnba-Nya. bjl6 "Dqn ia datam keadaan beriman," yakni

r75e AMurrazzaq dalam tafsir (3tlg).
1750 Al Mawardi dal am An-Nukat wa Al Uyun Grcq.
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mempercayai Allalt dan Allah akan membalas orang-orang yang taat
l@rena ketaa-tannya serta orarg-orang yang bermaksiat karena

maksiatrya. Oi,.36-j,i "Moko ia tidak khmyatir akan perlahnn yang
tidak adil (terlwdapnya)," yakni tidak takut Allah akan berbuat tidak
adil padanya, sehingga menimpakan kebtmrkan orang lain padanya dan
menyiksanya . U; {2 "Oon tidak (pla) akan pengwangan habqta"
Maksudnya, tidak takut kebaikan-kebaikannya akan dikurangi,
sehingga pahalanya akan berkurang.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

2U51. Bisyr menceritakan kepada lemi, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritalon
kepada kami dari Qatada[ mengenai firman Allah, 'U fi-,;,
Ui fr,./t#l "Dan boangsiapa mengerjakan amal-amal
yang shalih dan ia dolam kcadaan beriman," ia'berkata,
"Sesunggubnya Allah hanya menerima arnalan yang dibarengi
dengan keimanan."I76l

2M52. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kard, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman Alalt |y ,y.X_f,
U fr,.{,*rt "Dan boangsiapa mengerjakan a nal-amol
yang slnlih don ia dalan kcodom beriman"" ia berkata,

"Maksudnya adalalU orang-orang menyatakan itu bfirpa
kewaj iban-keuraji6.r. n I 762

Mereka yang b€rpendapat satna dengan kami dalam
menakwilkan firman Allab (5 {; 6i 3q ji "Moko ia fidak

176r lbnu Al Jauzi d^lan ?ad Al Masir (5R24) dan Al Qurth$i dalam tafsir
(rrD4e).

'7o As-suynthi dalam A&Dur At M@tsta. dri IbNu Abbss QnU), ta
menisbatkmnya kepada Ibm Mundzir.
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lrhawatir alran perlalatan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak

(pula) akan pengurangan halmya," menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

24453. Abu Kuraib dan Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada

kami dari Isra'il, dari Simak, dari Ilcimah, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, (;" {;6i ,3E-- JS "Moko ia tidak

Hwwatir akan perlahtan yang tidak adil (terhodaprrya) dan

tidak (pula) akan pengurongan halmya," ia berkata, "Lafazh
t1$, arlnyaadalatr tlihi' n1w:ka: ."r7 

63

24454. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, l:;" {;6t 34 *i "Mol* ia tidak

Htawatir akan perlahtan yang tidak adil (terhadapnya) dan

tidak (pula) akan pengurangan holotya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, manusia tidak takut akan didalimi pada

Hari Kiamat, ditambahkan keburukan-keburukannya dan

diperlakukan tidak adil, sehingga kebaikan-kebaikannya

dihrrangi.'tt764

24455. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapal&u menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, mengenai firman

AuarL U;J;fil,.3?tlUi fi q;q7rt'62 i15-f-e "oan

barangsiapa mengeriakan amal'amal yang shalih dan ia
dalam keadoan beriman, malca ia tidok l&a'n'atir akan

1753 lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD436) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (5/601).

1764 Al But&ari dalam permulaan tafsir surah Thaahaa, dan Ibnu Al Jauzi dalamZad

Al Masir (51324).

-
l-2ee-l-
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perlahnn yong tidak adil (erlwdapnya) dan tidak (ptla) akan

Wngwangan habtya," ia berkata, "Maksudnya adalah, Allatl
berfirman, 'Aktr Penguasa kalian pada hari ini. Aku berkuasa
atas kalian dengan kelnratan dan kemuliaan-Ku. Aku dapat
memaksa kalian dan mengrrrangi balasan amal kalian, nzrmun

di antara Aku dan kalian t€rdryat keadilan,. Itulah Hari
Kiarnat.rrlTes

2456. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:
Aku meirdengar Abu Muadz berkata: Lrbaid bin Sulairnan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar
Adh-Dhahhak berbicara mengenai firman All"lr, fj(if .16-fi
t1i "Maka ia tidok Hrmyatir akan perlahtor yotg tidak adil
Qerhadopya) don tidak (prrl") aknt pengwangan habgn," ia
berkat4 "MaIGud lafazh Ci aAaUA, seseorang tidak dapat
memaksa orang lain dengan . Kelalq pada Hari
Kiamat Allah Uemrman, 'Aler tidak akan me,makSa kalian
dengan kehntan-Ku, mslainkan ada keadilan antara Aku
dengan kaliaq dan kaliq tidak akan rlizhalimi."lT$

2U57. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakra ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa
menceritakan kepada lomi, Al tlaris menceritakan kepadalnl
ia berkata: Al Husain menceritakan kepada karni, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semrurlya dari Ibnu Abi
NajitU dari Mujatrid, mengenai firman Allab U;
"Pengtrotgan luhtya," ia berkata, "Maksudnya adalatr
penguangan sesuatu dari hak yang semestinya didapat dari
hasil kerjanya"I767

t]6 tcami tidak me,nemukan dso indi antara literatur 1ang lrami miliki.
ff muru Jauzi dalam ?ad Al Masb (5fl24).rffi Mulabid dalam ta&ir ( U4O3).
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24458. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari mujahid, riwayat yang

sama.l76E

24459. Musa bin Abdunatrman Al Masruq menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Mas'ar,

ia berkata: Aku mendengar Habib bin Abi Tsabit berbicara

mengenai firman Allah, C; {2 'Oo, tidak (pula) akan

Wngurangan halmya," ia berkata, "fiaiir artinya adalah ,;,r{lt
'pengurang*t 3t769

24460. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrauaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman Allatr, #" {;65 3V{, "Mol* ia tidak

lrhawatir akan perlahtan yang tidok adil (terhadapnya) dan

tidak (pula) aknn pengurangan halmya," ia berkata,

"Maksudnya adlaah, tidak takut akan ditimpakan dosa orang

lain kepadanya, dan tidak takut kebaikan-kebaikannya

dikurangi."

24461. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firlnan Allah, lii" {-rAE, ,76-$ "MoL ia tidak

Huwatir akan perlahtan yang tidak adil (terhadaprrya) dan

tidak (Wla) akan pengurang(m labtya," ia berkata

"Makzudnya adalatr dizhalimi dengan penambahan pada

kebunrkan-kebunrkannya dan pengurangan pada kebaikan-

kebaikannya."lTTo

,ru, Ibid
r76e Ibnu Al Jauzi dalamtud Al Masir (51324\.
t^ A&trrazaqdalam taftir (3/l 9).
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24462. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6,t, 36-fi
li-;" {; "Maka ia tidak Htawatir akan perlahnn yang tidak
adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangon
lnlorya," ia berkata" "Maksudnya adalatr tidak takut dosa
orang lain akan ditimpakan kepadanya dan kebaikan-
kebaikannya dikurargi."t zzt

Yuuus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Walnb
memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allah, L!" {; 0G, ,3d- *3 " Moko ia tidak
lrhoyatir akan perlahtan yang tidak adil (terhadapnya) don

tidak (pula) akan pengurangan habtya," ia berkat4
"Maksudnya addah, tidak takut akan diztratimi, sehingga amal
kebaikannya tidak mendapat balasaq juga tidak takut haknya
dikurangi sehingga tidak terpenuhi batasaa amal
kebaikannya.'1772

24463. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam bin Miskin
menceritakan kepada kami dari Maimun bin Siyah, dari Al
Hasaru mengenai firman Allall (5{;6t.i6-fi "Maka ia
tidak kha+,atir akan perlahtan yang tidok adil (terlndopnya)
dan tidak (Wla) akan pengurangan lwLrrya," ia berkata"

"Maksudnya adalah, Allah tidak alerr mengurangi sedikit pun

kebaikan-kebaikannya dan tidak akan ditimpakan kepadanya

dosa orang lain.ntttt

Asal makna lafazh ilr{l' uaAuf, ifi3t."kurang". Dikatatgn

,j6lri ,# "fulan mengurangi hakku". i"*i?;r "perempuan yang

rn lbidru Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5t324).

'- Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5t324)dari Qatadah.
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kurus perutnya". Perkataan merekq iWlr'JlJn li 'ia telatr mengurangi

makanan," apabila ia menelannya.

oo0

@'rp."2
oDart denrikinilahKarri meru,tanl<m N Qtn'an dalffirr

bcrlwsd fufr, ilmKami talah menrr.angl<an ilenganberulang
lrrrli, ili ilalarmya sebagian ilmi ancaman, ogcr nqel<n

bqtakwa atau (a4ar) N Qtin'an iat menirrbullcmt
peng$aruJbagimueka." (Qs. Thaahaa [20]: I13)

Allah Ta'ala berfirman: Sebagaimana Kami mendorong

kalangan ofturg-orang beriman untuk tetap melakukan amalan-amalan

shahlL dan memperingatkan dengan ancaman kepada orang-orang yang

llrrfur dari perbuatan maksiat merek4 dan mengingkmi ayat-ayatKami,

maka Kami tunrnkan Al Qur'an ini dengan bahasa Arab, karena mereka

orang Arab.

Firman AllalL );-jA *-6I; "Dan l(omi telah menerangkan

dengan berulang kali, di dolamrrya sebagian dni ancoman."

Makzudnya adalatr, Kami menjelaskannya. Atau Kami menakut-nakuti

mereka dengan berbagai ancaman.

Finnan /jll^h" irfi-'r{ii " rl. s* me r e ka b ertakw a." Maksudnya

adalab, agar mereka bertalora kepada Kami, setelah Kami menjelaskan

berbagai ancaman.

Firman /Jllat\fft { Ui, J "At^, (ass) Al Qtr'an itu

menimbulkan pengajran bagi mereka." Maksudnya adalall atau Al

Qtr'an menjadi bagi mereka, hingga mereka mengambil

5 sg ;{:i );-}1 A 4W 61 6:.} ;{J 4Ks
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pelajaran dari tindakan Kami terhadap rmrat-umat terdatrulu yang

mendustakan para rasul merek4 dan hingga mereka jera dari kekufuran
yang senantiasa mereka lakukan terhadap Allah.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berilet ini:

24464. Bisyr menceritakan kepada kard, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada Bami dari Qatadah, mengenai firman Allah, lt,fjful{S
',';fi- # );-;t A XGF' gfr 66 "Dqt demikiantah

Kami merurunkon Al Qur'an dalam balusa Arab, dan Kami
telah menerangkon dengan berulang kali, di dalamnya

sebagian doi ancamon, agar mereka bertakwa," ia berkata,

"Maksudnya adalah, meftNa takut dengan ancaman yang Kami
jelaskan kepada merek4 serta kejadian-kejadian yang

menimpa umat-unat sebelum mereka. Firman-Nya , { L&5
f; 'Atou (aSm) Al Qur'an itu menimbulkon pengajbian bagi
mereko', makzudnya adalall Al Qur'an ini menjadi peringatan

yang sungguh-sunggufi."I774

)M65. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrwrazaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatnrkan kepada karni dari Qatadah,
mengenai firman Allall ${ L&5 "Atau (agar) Al Qur'an
itu menimbulkan pengajaran bagt mereka," ia berkata,

"Peringatan yang sungguh-sungguh. u 1775

..2 Sebagran ahli takwil berpendapat bahwa firman AllalL ? Lef
ft "Atau (agm) Al Qtr'an itu menimbulkan pengaiian bast

''n lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7 D436).
rns Abdtnazzaqdalam taftir (3llg).
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mereko," maknanya adalatl, menimbulkan kemuliaan bagi mereka

dengan keimanan mereka.

ooo

# fi ,# 4 at',; 11,*, W;'SiUiAI:if {dt ifi
&A';3;SD,iytdit

'Mdl<n lvlahf, Tinggi dJ;lorh Raia y arJg sebanm-benmtry a, ilan
jangefllahl<qw tergesa-gesa men'baca N Qtn'an sebebrm

disenfiirnal<m mew alryul<anny a l<epadmw, d,an

katalrarilah,'YaTuhmrku,turtahl<frrilahkepadalcuilntru
pmgetalwfrr'." (Qs. Thaahaa [20]: lL4l

Allah Ta'ala berfirman: Semua ibadah makhluk ditujukan

kepada Allah, karena Dialah Raja yang menguasai semua raja dan

penguasa. Diatah Yang Maha Suci dari apa yang disifatkan kaum

musyrik kepada-Nya.

Firman Altah, ,t^trt (s{S{# 6,# u. at:.5\,5{},Jj "Dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qtr'an sebelum

dis empurnalcan meu, ahytkanrrya kepadamu. " Maksudnya adalah, Allah
Ta'ala berfirrran kepada Nabi Muhammad SAW, "Janganlsfi engkau

terlalu tergesa-gesa, wahai Muhammad, untuk membacakan Al Qur'an
ini kepada satrabat-sahabatrnu sebelum Kami mewahyukan kepadamu

penjelasan tentang maknany4 maka pendiktean kepada orang-orang

yang menulisnya akan dicela, sebelum dijelaskan mengenai makna-

makranya" Atau dikatakan, "Janganlah kau bacakan kepada siapa pun,

janganlatr kau mendiktekan kepadanya sebelum Kami menjelaskan

maknanya kepadamu."

-
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Pendapat kami mengenai hal ini ses,ai dengan pernyataan para
atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berihrt ini:

2M66. Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lmmi, ia berkata:
waraqa menceritalon kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujatri4 mengenai firman Allalt gtirjifU, ,h,i,Jj
,1165 (4t{# 6 y n,,Dan janganlah kamu tergesa_gesa
membaca Al Qtr'an sebelum disempwnakan mewahytkannya
kcpadornu," ia berkata, "Maksudnya adalab janganlsh kag
membacakannya kepada seseorang sebel,m Karni
meqjelaskannya kepadamu. " 

I 77e

2467. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 ia berkata
"Maksudnya adalah, janganlah kamu membacakannya kepada
ses@ftmg sebelum Kami menyerrpumakannya kepadamu.
Demikiaotah yang dikatakan oleh Al easirn, 

.sebel,m Kami
menyempurnakannya > 

.n 
l7 7 7

2M68. Muhammad bin Sau menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku
menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bgaknya dari Ibnu Abbas, menge,nai firman
Alrah, ,t€6 6$5 {$i 6 F ,t, at;;fr\, S4f, g,o*
janganlah kamu tergesa-gesa membaca At eur'an sebelum
disemptrnakan menalryukonnya kcpadamu,,, ia berkata,

jl"l uu;ania dalam tafsir (t/403).
"" Ka-i tidak menemukao oit* ini. Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(s/326).
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"Maksudnya adalah, janganlatr tergesa-gesa sebelum Kami

menjelaskannya kepadamu. " 
I 778

24469. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, E:' Si
,\i;5 47) {Pi S F ,r at;F\,"Daniangantah tramu

tergesa-gesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnalan

mewahytkannya kepadamu," ia berkata, "Maksudnya adalah

penjelasannya."lTT9

24470. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,

mengenai firman Allah, 64t{fi S * ,t. 4;fiu,,$:'Si
,la{2 "Danianganlah komu tergesa-gesa membaca Al Qur'an

sebelum disempurnolan mewahytkarvrya kcpadamu," ia

berkata, "Maksudnya adalah kejelasannyt rr 1780

24471. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Qatadah, mengenai firman Allah, 'tFt 411{$i S Jrp ,t.
"sebelum disempttrnakan mewahy*nnrrya kepadamu," ia

berkata, ..Maksudnya adalah, sebelum dijelaskan kepadarrru

penjelasannya."lT8l

Firman Allah, & a3i+J $ "Dan kataksnlah, 'Ya Tuhanht'

tambahlanlah kcpadaht ilmu pengetahuan'. " Maksudnya adalah, Allah

rm As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur (51602) dan Asy-syaukani dalam Fath

Al eaZir(3/390), masing-masing menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih.
,r, ar]Suyotni aaUn ea-Oun At Mantsttr (51302), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Mardawaih.
r^o Abdurrazzaq dalarn tafsir QD}).,n lbid
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Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai Muhammad, 'ya Tuhanku,
tambatrkanlatr ilmu dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku,."
Allah memerintatrkan beliau untuk meminta tambahan manfaat ilmu
dari yang belum diketahuinya.

ooo

@ t1! It i4 f;e k ar i:,r: dr-fu! i'
u D an se$rngu tvny a telah l<enri pefitahl<fr n lnp fu Adfr nr
dnlwlu, mal<n ialupa (dknr. pqhtah itu), ilnrJ ddakKarni

dopati padmy a l<emaum yang letat."
(Qs. Thaahaa l20l: 115)

Allah Ta'ala berfirman: Wahai Mtrhammad, kalaulah orang-
orang yang telatr Kami berikan ancaman melalui Al Qur'an ffi menyia-
nyiakan dan melanggar perintah-Ku" tidak taat kepada-Kg mengikuti
perintah iblis dan mematuhinya untuk tidak patuh kepada-Ktr, maka hal
itu sebenamya telah dilakukan oleh bapak merek4 Adam AS.

Firman Allah, fuF A; "Dan sesungguhnya telah Kami
perintahkan " Maksudnya adalah, Kami telah mewasiatkannya kepada
Adarn, dan berkata kepadanya llJlrKL.*t6 C, 'fi; '6'JLt::6'irt
"Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka
sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari
surgo." (Qs. Thaahaa [20]: 117) Kemudian syetan menggodanya dan
Adam pun mematuhinya serta melanggar perintatr-Kq maka
tertimpalah hukuman-Ku padanya.

Firman Atlah, J; g "Dahulu." Maksudnya adalah, mereka
adalah orang-omng yang tidak mengindahkan ancaman-Ku melalui AI
Qur'an.
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Firman Allah, G$ *Ua*a ia lupa." Maksudnya adalatr, ia

berkata, "Melanggar perjanjian dengan-Ku." Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

24472. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, 'r* fi U i:"1: Ot-e"i 
-r6i "Don

sesungguhnya telah Kami perintohkan l@pddo Adam dahulu,

maka ia lupa (akan perintah itu)," ia berkata "Maksudnya
adalah meninggalkan. " 

I 782

24473. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxraruaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitatrukan kepada kami dari Qatadatr,

mengenai firman y'.Jllah, G$ "Maka ia lupa," ia berkat4

"Maksudnya adalah meninggalkan perintah Tuhanny4." 1783

24474. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firmanAllah, :i :4 $'4kori3t;d$4inj(;7 "Do, sesungguhnya i"ion Xo*i perintahkan kepada

Adam dahulu, maka ia lupa (alran perintah itu), dan tidak

I{arni dopati padanya lcemauan yang kuat," ia berkata" "Allah
berfirman kepadanya, 'r?*.*fi e, 'rri 

f. |fiLfill.i"{+
iili ,Tf 'Hai Adam, iesungguhnya ini (iblis) adatah

musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali ianganlah
sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang

menyebabkan kamu menjadi celaka'. Hingga firman-Nya,

iE-J *5 'o* kcraiaan yang tidok akon binasa'. Namun

Adam AS tupa dengan hal-hat yang telah dijanjikan-Nya

'^' fbnu Abi Hatim dalamtafsir QD437).
"t3 Abdurazzaq dalam taftir (3D0).
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mengenai hal itu. Ini merupakan perjanjian Allah kepadanya.

Kalau saja Adam AS memiliki kemauan kuat, maka ia tidak

akan mematuhi musuhnya yang menghasudny4 enggan

menyembatr bersama mereka yang menyembah iblis, dan

bermaksiat kepada Allah yang memuliakan serta

mengagungkannya. Allah memerintahkan para malaikat untuk

bersujud, dan mereka pun bersujud kepadanya (Adam

AS;'"tz3o

24475. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yatrya bin Sa'id, Abdunatrman dan

Mu'ammil menceritakan kepada kami, mereka berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Muslim Al Batin,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Manusia
(insan) dinamakan insan karena ia telah memiliki perjanjian,

rutmun kemudian ia lupa (nasia)."r78s

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam memaknai lafashi?l
dalam firman Allah, 6l :i, 4 {JuDan tidak Kami dapati padanya

lcemauan yang htal"
Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah sabar. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24476. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya^d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, li 4 f-t(fi "Don tidak Kami dapati padanya lcemauon yong kuot,"

ia berkata "Maknanya adalah sabar."l786

r7t4 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn Q1430) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (5132E).

t7ts lbid
r7t6 Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyn (3 1430).

--€l
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24477. Muhamrnad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman /Jllah, (f :it 4 fJ "o"" tidak Kami
dapati padonya kcmauan yang hnt,' ia berkata, "Maknanya
adalah sabar."1787

2U78. Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzjani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Nadhar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada karni dari Qatadall riwayat
yrrrg r*u.rrtt

Sebagian lain berpendapat bahwa malrranya adalah menjaga,
yakni "kanni tidak menemukan penjagaan terhadap perjanjian kami".
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

24479. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Athiyatr,
mengenai firman Allah, Cf :; 4 {i "oo, tidak Kami
dapati padanya kemauan yang htat," ia berkata, "Maknanya
adalah menjaga perintalh. '' 

I 7as

2M80. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim bin Qasim menceritakan kepada kami dari Asyja'i,
dari Sufran, dari Amr bin Qais, dari Athiyab mengenai firman
/.JllaU, (i :i 4 fj "Don tidak Komi dapati padanya
kemauan yang htat," ia berkata" "Maknanya adalah,

penjagaan."lTm

r7t7 Al Qurthubi dalam tafsir (ll/251) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn
(3t430).

t7t8 lbid
rTte Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ujrun (3t430) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad

Al Masir (51328).
r7e0 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ulun (31430).
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24483.

24484.
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Ibad bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qubaishatr menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Amr
bin Qais, dari Athiyatr, mengenai fi.rman Allah, C:S :it 4 iJ
"Dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang htat," ia

berkata" "Maknanya adalah, menjaga perintatr-Ku

kepadanya."lTel

Muhamrnad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Xan, (t :i, 4 {j "Do, tidak Kami dapati padanya

lremauan yang hn4" ia berkata, "Maknanya adalah, Kami
tidak mendapati adanya penjagaan." 

r7 e2

Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, G ii 4 {J "oon tidak Kami
dapati padanya kcmauan yang htat," ia berkata, "Maknanya

adalalL kemauan kuat yaitu menjaga perintatr Allatt kepadanya

dan memegang teguh penjagaan i1o.rrl7e3

Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, daxi Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, Cf :i 4 fJ "oon tidak Kami

dapati padanya kemauan yang htat," ia berkata" "Maknanya

rrr lbid
17' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5/325).
rD3 As-Suyuthi dalam Ad-Dan Al Mantsur (5/603), dari Ibnu Abbas, mengenai

firman Allah, Ci,7 5 4 l; "Dan tidak Kmti dapati padarrya kemauan yang
htat." Ia berkata" "Maksudiya adalah penjagaan."

i!'!"

24482.
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adalab Kami tidak mendapati adanya kemauan keras
padanya."rT%

24485. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Faraj bin Al
Fadhalah menceritakan kepada kami dari Luqman bin Amir,
dari Abu umamatr, ia berkat4 "Kalau saja kelemb'tan semua
manusia fteturunan Adam) semenjak penciptaan Adarn
dikumpulkan dan diletaldcan pada satu sisi timbangan dan
diletakkan kelembutan Adam AS di sisi frang lain, niscaya
kelerrbutan beliau mengalalrkan kere,mbutan merelca semua
Allah Ta'ata ffir:rrra\ Ci Il 4 tj ,m" fidak l{ami
dapai padonya kcmarun yang lwt'.,'t795

Abu Ja'far berkata: Asal kata irat aaaau iwad fteyakinan)
bati t€rhadap sesuatu Dikatakan: Fulan bertemauan kuat pada ini,
yakni apabila ia meyakininya dan berniat melakukannya Keyakinan
hati juga dapat berarti meqiaga sesuatu dan bersabar atas sesuatu,
karena seseorang tidak al<an berputus asa kecuali karena condongnya
dankelemahan hatinya.

Jika demikian, maka tidak ada penakruilan yang lebih tepat
unhrk firman Allab Cf I i4 fj 

,,Dan tidak Kn ri dapati padonya
kcmatnn yang hnt," selain yang Alah jelaskan, yakni ,'I(ami tidak
me,nemukan kemauan yang kuat dan kesabaran utuk memenuhi
perj anjian dengan Allah.

ooo

rs As-suyuthi dalam Ad-Durr At Mottsu (5/603) dan Asy-syaulcani dalam Foth

''' #3:l:iffl"?*" disebutkan oleh Mujahid dalam raftir (u404),Ar e,rthubi
dalam tafsir (11306,111252), dan Al Baghawi dalam tafsir eB3).
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6 G.'ty717';e i;1 u:u'h47tg ifi
#t A ({*fb <+;)j :fi 3X fi;LSi',rg(fi

@d:i,
"Dan(lngfrlnh)ketikaKarnibql<ntalnpadamalail<at,

'Sufiidl,ah l<ntttu l<egnf, Adf,rn', mol<f, msela w,jud l<earuli
iblis, ia men$angfwrg, mal<f, Kannl.li bed<atq'Hai Ailmn,
seornguhny a ini (iblis) adalah rrrusuhbashnu dmbagi

istrimarmf,l<f, sel<ali.laliianselnlahsarrQaiiammgehtml<m,
l<frnaufutdua ilmi nnga, ydrrg metryebabl<ilrrl&nw mafadi

celol<a.'." (Qs. Thaahaa l2Ol: 116.117)

Allah Ta'ala berfimran dalarn rangka memberikan pelajaran

kepada Nabi SAW mengenai penyia-nyiaan Adam AS terhadap

perjanjian dengan-Nya. Allatr memberitahu Nabi SAW bahwa anak

kettrunan Adam AS akan mengikuti beliau dalam hal ini, kecuali

o-rans-oftm s_y.^eAllah jaga. 1;.,43 i:'1 
'Vie-;, 'fuiliLc.n iU

all 41, '!l " Dan (ingatlah) l@tika Kami berkata kepada malailat,
'Sujudlah komu kepada Adam', moka mereka sujud kecuali iblis, ia

me mb an gkan g, " wrhrk suj ud.

FimranAllah" C, ';:$ i1 "jai (iiti:'6;9fr "Maka Kami

berlcata, 'Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu

dan bagi istrimu'." Maksudnya adalah, diantaranya yaitu, iblis enggan

sujud kepadamu dan melanggar serta durhaka terhadap perintatr-Ku.

Oleh karena rtu, janganlah kalian berdua menaati perintatrnya, karena

Tuhanmu akan mengeluarkan kalian berdua lantaran kemaksiatan

kalian berdua dan ketaatan kalian berdua kepadanya.

Firman Allall 6!i gf A "Dari surga, yang menyebabkan

kom:u menjadi celaka." Maksudnya adalall kehidupanmu berdasarkan
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perbuatanmu sendiri, juga kecelakaan yang telah diperingati oleh Allatr
kepada kalian. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24486. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, ia berkata:

Ditunmkan untuk Adam seekor sapi merah, ia selalu

menjagany4 mengusap keringat dari kedua keningnya. Itulah

firman Allalr eg, #t A gg.j, i, "Mot- sekali-kati
janganlah sampai ia mengeluorkon kamu berdtn dwi surga,

yang menyebabkan kamu menjadi celaka. " Itulah

kecelakaannya.lTe5

Allah berfirman, {iIi "Kamu menjadi celaka,' dan tidak

berfirman, "Kamu berdua menjadi celaka" Padatral, Allah Uernrmaq

K*jt fo "Moko sekati-kali ianganlah sampai ia mengeluwkan kamu

berdua," karena pada mulanya pembicaraan hanya ditujukan kepada

Adam AS, yaitu memberitatru beliau mengenai hukuman atas

maksiatnya, yakni larangan-Nya untuk memakan buah dari pohon, dan

Allah tidak menyebtrtkan yang perempuan (llawa AS), karena telah

makluin bahwa hukum yang berla}u padanya adalah hukum yang

berlaku pada suaminya. Sebagaimana firman AllalL Jtllr ,*i a-41 ,*
'6 "S"orong dudttk di sebelah konon dan yang taii auau* aiietefan
hri. " (Qs. Qaaf [50]: 17) Hal ini sudah dimaklumi oleh para pendengar,

karena telah disebutkan apa yang telah dilalnrkan oleh salatr satu dari

keduanya.

ooo

t* Abu Nu'ain datam Hilyah Al Aulia' (4D82),Al Qurthubi dalam tafsir (lll253),
Al Baghawi dalam tafsir Q1233), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir
(st328).

t
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C-:,:, {3 WW{ .tr3'tj @,;;,{; W. 6 11 .i il-
{;:" iy li':i ;1 i;6- JCt';t $i $y 47}

@tl*{ *;JiIi
"...'Sesungguhfly d kanw tidak al<an l<elapm an ili ilalonmy a
don finak al<frr. tclmtiarrrg dan seslmguhrryal<mu dnak
dl<frJ nwrcna ilahaga dffr tidnk (Pfu) al<frr ditimpa palnas

matahnri di dalmuuya'. Kemu/liart syetmt rnr.rln$isikl<ffr

pikir an i alwt l<ep ddfr ffy a, dmgan b el":l<ata,' Hai Ailmv
maulrah saya aniul&m l(epddo l<$rru pohon K}nMi dnr

l<naiaan y arrg fidak dl<frn binasa' 7"

(Qs. Thaahaa [20]: 118,120)

Allah berfirman memberitatlrkan ucapan-Nya kepada Adam AS

ketika Dia menempatkan beliau d *gq 6; {; A. G $t ,!n i't
"sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak

akan telanj ang. " Maksudnya adalalU wahai Adam.

Huruf of pada ayat A. d {1 u"*"a"a,rt* nashob dengan

adanya huruf iryv^etadapaiiaE ayx J)'irl.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, W'W { ,ifl't "Dan sesungguhnya kamu tidok akan merasa

dalwga di dolamnya."

Sebagian ahli qira'at Madinah dan Kufah membacanya dengan

lrasr ah. LatazhtllS sebagai athaf pada lataz/r- 6 i't-.

Sebagian ahli qira'at Madinah dan mayoritas Kufah dan serta

Bashrah me,mbaca iftf5a*g fathah sebagai athaf atasfir:nan-Nya bf

pada ayat W.G$\,lfii't
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Mereka penak\ililannya "sesungguhnya bagimu

ini dan ini". Inilah qira'at yang lebih aku sukai di antara dva qira'at im,
karena Allah menyebutkan perjanjian ini ketika Dia menempatkan

Adarn di surga. Oleh karena itu" kedudukan ayat tersebut sebagai athaf
pada ayat '& 11 ,lfr itlebih utama untuk menjadi Hubar mubtado,

sekalipun cara baca lainnya tidak jauh dari kebenaran.

Firman Allah, &-:e $ W W { "ndok akan merasa

dalwga don tidok (Wla) akan drtimpa panas matahsi di dalamnya."

Maksudnya adalalro tidak akan merasa datraga selama berada d *gq
dan tidak akan terkena matahari hingga panasinya menyakitimu.

Sebagaimanaperkataan Ibnu Abi Rabi'ah beriktrt ini:

t7s7 kLi ;;;rr.CL J;.>i '*3c j:St t;1.t11t''*, -?,
Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

2M87. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allah, 6.:5 Jt W'W { ifil't "oo"
sesungguhnya kamu tidak akan meraso dahaga don tidak
(Wla) akan ditimpa panos matahari di dalamrrya," ia berkata,

'Maksudnya adalah, di dalanrnya karnu tidak tertimpa dalraga

dan kepanas*.r:1798

24488. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

r7n Bait ini berasal dari qasidah yang menggunakan pola bahar thawil yang ia
ucaplcan untuk menggoda. Redaksi awalnya adalah:

rcfi4iil ;6ir'; #:6ur ir JT ut
Lihat Ad-Diwan (hal. 12 l).t- lbnu Abi Hatim dalam taftir QD4l8).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Allah, 6-:i {t WW { ,lilS "Dan sesungguhnya tramu

tidak akan merasa dahaga dan ttdak (Wla) akan ditimpa
panas matahari di dalamrrya," ia berkata, "Maksudnya adalah,

kamu tidak tertimpa kepanasan dan sesuatu yang

menyakitkan."lTee

24489. Ahmad bin Utsman bin Hakim Al Audi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Syuraik berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku dari Khushail dari Sa'id bin
Jubair, mengenai finnan Allah, 6,-t' 1t "Dan tidok (pula)

alran drtimpa ponas matahori," ia berkata "Maksudnya
adalall panas matatrari tidak menimpamu.' I 800

24490. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 6# {i
"Dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari," ia berkata"

"Maksudnya adalall panas matatrari tidak menimpamu.u 1801

Firman Allah, dt -3( 4l 5";; "Kemudian syetan

membisilrlran pikiran jahat kepadanya." Maksudnya adalah, syetan lalu
mendatangi Adam dan membisikinya.

Firman A[ah s. { 96 iii:t {;3 g dlt $ F6_ Ji,,
"Dengan berlrata, 'Hai A.dam, maukah saya tunjukkan kepada kamu
pohon l{huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa'?" Maksudnya
adalah, syetan berkata kepada Adam, "Tidalckah kau ingin aku

rTee 15ru Abi Hatim dalam tafsir (7t2418), As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(5/605), dan An-Nasafi dalam tafsir (3170).

It@ Abd',rrazraq dalam tafsir (3/20) dari Ats-Tsauri, dari Khusaif, dari Ilsimah,
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712418) dari Ikrimah, dan Al Baghawi dalam
tafsir (31234).

,tor lbid
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beritallrkan kepadamu tentang sebuah pohon yang bila kamu makan
(buahnya) maka kamu akan kekal, tidak akan mati, dan memiliki
kerajaan yang tidak akan nrrtutr serta binasa?" Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berilut ini:

21/}91. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kalni, ia berlcata: Asbath

menceritakan kepada l<ami dari A{-$di, mengeoai firman
Auab t}i- { g$ .;fLt i;, iY 1rtil ,F i.'En- JG "D",son
berkata, 'Hai Adom, mo*ah saya twful*ot kcpdo kmnu

plnn Klruldi dan kerajaon yong tidak akot binasa'?" Ia
berkat4 "Maksudnya adalah, syetan be*da, 'Tidakkah kau

ingn aku beritahukan mengenai sebuah pohon yang jika kau

makan buahnya makE kau akan memiliki kekuasaan seperti

Allah?' #J6.ll ,y 6f,,i jl "I<*ru ber&n menjadi or(mgyu,g
kckal (dafik strga)". (Qs. Al A'raaf fi:2il)yakni tidak akan

mati selamanya."lt@

ooo

i5 n ry rGJ- -Wi 4$1 gL fi $, {aX
@s6 *$;:.i:;t tf@D {6t;;'i!W;)W

olvlalca l<efimry o memalm dfiri knh prllwn iau lalu
nmnpal<lah fugi kpfumvy o anat an@lr a dorr rnnirdrlah

lcefitmyanenuarpirryo ilmgm ilnnvilan (yurg adt di)
surga, ilm furhaloal,ah Adorlrrkepr,dtTulw{r dm *^dah ia

Kemilim Tulrrrrury a nenililury o makf, Db nmshru
tfurry o dm nerrfuiny a Wtmfidu"

(Qs. Thaahaa [20]: l2l.l22l

te Ath-Ttabri drl",n *-roith On D.
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Allah Ta'ala berfirman: Adam dan Hawa lalu memakan buah

dari pohon yang terlarang untuk keduanya. Keduanya telatr menaati

perintah iblis dan melanggar perintatr Tuhan keduanya.

Firman Allah, t1#CJl lA ;i "Lalu nampaHah bast

lreduanya aurat-auratnya." Maksudnya, terbukalah aurat keduanya,

yang sebelumnya tertutup dari keduanya. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

24492. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, ia berkata:

Sesungguhnya yang dimaksud olell iblis dengan

ucapanny4 i$-'.f {t ;frt {;, & iifi J1 "Maukah saya

tunjukkan lepada kamu pohon l(huldi dan kerajaan yang tidak
akan binasa?" adalah supaya aurat keduanya tersingkap,

karena iblis mengetatrui batrwa keduanya memiliki aurat sesuai

yang ia lihat dalam catatan-catatan para malaikat, dan Adam

sendiri tidak mengetatrui hal itu, pakaian keduanya adalatr

zhufur (datrn-daun). Adam enggan untuk makan dari buah

pohon tersebut, namun Hawa maju dan makarU lalu ia berkata

sambil mengajak Adam, "Wahai Adam, makanlah, aku

sungguh telah memakannya dan tidak ada sesuatu yang bunrk

terjadi padaku." Lalu ketika Adam makan dari buah pohon rtq
maka nampaklah aurat keduanya. I 803

Firman /Jilah" 14; ELe4 t3$ "Dm mulailah keduanya

menutupirrya." Maksudnya adalah, keduanya mulai menarik daun-daun

surga untuk menutupi aurat keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

24493. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

t*' Ibid.
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menceritakan kepada kami dari As-Sudi, mengenai firman

Allatr, ,fi ;; 4ry b!Lr4t1i6 "Dan mulailah kedtnnya

menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) strga," ia
berkata "Ivlaksudnya adalatl, keduanya berusaha menutupi

aurat keduanya dengan daun pohon t n."lEM

)M94. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab mengenai firman /Jltahb W-t
lilt -../t;:$ ,i; .r, W etir$ uDort mulailah kctuarva

rnemiupinya dengan damdam (yang ada di) strg4" ia

b€rkat4 "Makzudnya adalalt keduanya berusaha menutupi

atrratnya dengan darmdaun surg4 n I t05

Firman Allah, 6ji,tti;tt/j/s " Don drhokalah Adom kepada

Tuhan dan sesatlah fu " Maksudnya adalalt Adam melanggar perintah

Tuhannya melampaui batas yang semestinya tidak dilarrpaui, yaitu

memakan buatrpohon yang dilarang untuk me'makannya.

Firman Allah, ts'g) * af; ii|'-i$"f "xemuawt Tulwwrva

memilihnya maka Dia meturima tobanya dan'memberinya petuniuk"

Maksudnya adalalL Allah lalu memilihnya setelah ia bermaksiat

kepada-Nya, menganrniainya petur$uk rmtuk kembali dan taat kepada-

Nya, melalui tobat atas dosa yang dilakukannya

Firman Allah, e'g) "Don memberinya petur$uk" Maksudnya

adalalL Allah me,mberinya petunjuk untuk bertobat, dan Dia

menedmanya

ooo

rs lb,nu Abi Ilatim dalam a&ir (511452).
rs Ibnu Abi Hdim dalam ta8ir (5/1453).
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" Alloh buf imwn r' Turtmlah l<frnw b q dtn ilmi nn ga
b q sam* sctma, sebagian l<dfi au meni adi rrunth bagi sebagiart
yarrglain. Morl<n iilic dannglrcpadmw petufuk dnripddn
I<u,lalubumgsinpa yarrg mmgilut petuniuk l<u, in fidak

al<flrJ sesd dfrrJ fidak al<frrJ celala."
(Qs. Thaahaa l2O1: L23)

Allah Ta'ala berfirman kepada Adam dan Haw4 tfi, t:{t
V "Turunlah kamu berdua dari swga bersama-sama." Allah

menyatakan, "Kalian berdua merupakan musuh bagt iblis serta

keturunannya, dan iblis adalah musuh kalian berdua serta musuh

ketunman kalian berdua"

Firman AllalL .di ,r. .4!4Y €$ "ao*o jika datang

lrepadamu petunjuk dwipada-kt " Maksudnya adalalL jika datang

kepada kalian, watrai Adam, Hawa, dan iblis, penjelasan mengenai

jalan-Ku dan agama yang Aku pilih untuk makhluk-Ku .1i itli$ #
gu.4-{; |$"Lalu bwangsiapa yang mengihtt petuniuk-Ku, itia"*

alran sesat dan tidak akan celaka." Maksudnya adalah, barangsiapa

mengikuti penjelasan-Ku dan mengamalkannya serta tidak berpaling,

maka ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, melainkan akan tetap

mendapat petunjuk di dunia dan tidak akan celaka di akhirat dengan

siksa dari Allah, karena Altah memasukkannya ke surga dan

menyelamatkannya dari siksa-Nya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat derrikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat beriktrt ini:

4r4r);f9"31;.#.'gv UA,J62



SwdhThaalu.t

24495. Al Husain bin Yazid Ath-Thahhan menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari

Amr bin Qais AI Mula'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata "Sesungguhnya Allah menjamin orang yang membaca

Al Qur'an dan mengi}uti apa yang ada di dalarnnya tidak akan

tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ibnu Abbas

ralu membacqc?;- {5 i-i- tE Gtli '&l #'*t"
barangsiapa yang mengihtt petuniuk-Ku, ia tidak akan sesat

dan tidak akan celal(a'."1806

24496. Nasr bin Abdurrahman At Audi menceritakan kepadakq ia

berkata: Hikam Ar-Razi menceritakan kepada kami dari

Aynrb bin Musa, dari Amr bin Qais Al Mula'i, dari Ibnu

Abbas, ia berkat4 "Sesungguhnya Allah menjarnin....'

Riwayat yang senrpa.lEoT

2M97. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam

me,nceritakan kepada kami dari Ayyub bin Yasar Abu

Abdurratrman, dari Amr bin Qais, dari seseorang dari Ibnu
' 

Abbas, riwayat yang serupalsot

2M9& Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ahmad bin Muhammal An-nasi menceritakan kepada kami

dari Abu Salamah, dari Atha dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa meinbaca Al Qur'an dan

mengikuti apa yang ada di dalamnya, niscaya Allah akan

melindrmgi dan menjaganya dari kesesatan." Aku mengira ia

be,rkata, 'Dari huru-hara Hari Kiamat.' Hal itu sesuai firman

Allab- ;i;7;,u5-v

zoa Zz -t z

Frf-r,b-'J;,5 Gti ;3i ;3 "I-atu bootgsiapa yang;l .1jct

16 Ibnu Abi Hatim dalam a6ir Qll4lt,l4l9) dm Al Qgrthubi dalm afsir (l/5
dan I ll25t).

'u lbid"

'8 lbid
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mengihtt petunjuk-Kt, ia tidok akan sesat dan tidak akan

celakn. " Maksudnya adalah di aktrirat kelak. r E@

ooo

ti- rru *'^1,{, 5 3F 6t1t *,e-,4 ;t

At1?JG

@ U Xri g,ttfL')S J6@ 6J )Lq
@ &i.i ;;! a$,:$;, a;);,16

" ...'D afi b arungsiap a bup aling dmi peringatnu-Kt4 fi wla
sesr,rngguhny a b agfury a pmghidupur y ang sempit, dfirr l<ffirri
dl<f,rJmenyhfu npunlorlmyapadaHoriKimtnfr dalfrnrkeadf,*rJ

butd . Bqknaloh i.a,'Y a Tuhmilcu, tnmgapa Endl<f,u

manghimpnn<nrr aku dalffr. kpddnon htq padalwl aku
dalw@ a adalah seoftmg y olrJg nwlihat?' trJ;lah @wnar6

'Demikiarrlahrtelahdatutgl<epadf,trwaydtayotKani,
mal<f,l<ffiru melupalcmvrya, dmb"Srt t (prrla) podf,lwri ini

l<mw pun dilupa)l<f,.r.'." (Qs. Thaahaa [20]: 124.126)

Tatrwil firman Allah: G W 5'69 er-?) e 5;3 #i
@an barangsiapa berpalkg dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya

baginya penghidupan yang sempit)

Allah Ta'ala berfimran: Barangsiapa telah Aku peringatkan

denganny4 namun ia berpaling dari peringatan-Kq tidak mau

rE' Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (61120) dan Abdurrazzaq dalam Al
MuhannofQl32S).
Dalam Mushannaf Abdurrazzaq terdapat sanod yang terputus, dan ia
meriwayatkannl,ra dari Atha bin Sa'ib, dari Ibnu Abbas. Ibnu Jarir gugur dari

sanad.
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menerimanya, dan tidak meftNa takut, maka ia akan mendapatkan

penghidupan yang sempit.

Lafafu tJihJt yang digunakan untuk rumalu templt, ry
penghidupan, yang berarti sempit atau keras. Dikatakan !t:b JF ti
"rumatl ini sempit" atau penghidupan yang sempit. Latazh'i:ta[t
dignnakan unhrk mudzakkar, mua'nttats, tunggal, dan jarnak,

sebagaimana ucapan Antarah dalam syairnya berikut ini:

,",rif *rrli ol:

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihrt ini:

2499. Ali bin Daud menceritakan kepadalcq ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami {ari Ali, dari - Ibnu Abbas,

finnan Allall *i '-^:r,'; 5 i,9 "Maka

sestmggulurya baginya penghifupan y(mg sempit," ia berkat4

"Maksudnya adalah kesengsaraan. " 
I tl I

24500. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalor

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

trto 3ui1 ini menrpakan potongan sebuah qasidah yang menggunakan pola bahw
kotil, )ang ia ungkapkan untuk berbangga-bangga ketika bani Abbas

m€,nyerang Tamin, yang dipimpin oleh Qais bin Zrthair, dan dapat

mengalahkan bani Abbas. Bani Tamim t€Nus menyerang dan Antarah

mencegabnyq ia melindungi manusiq ia mengucapkannya kepada Qais bin
Zuhair.
Lihat Ad-Diwan dalamAl Mausu'ah Al ElelctroniyalU Majma'Ats-Tsaqafi, Abu

Znabi, sebagaimana termalrnrb dalamAd-Diwor berihrt ini:

)f, *,ti1 ti1,Sy1 ci"'Jk't t;t'o\
Itrr 15oo Abi Hatim dalam tafsir (7 ll4l9).
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Waraqa menceritakan kepada kami, semumya dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahid, mengenai firman Allab * "Yang

sempit," ia berkat4 "Maksudnya adatah kesempitan."l8l2

24501. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdtxraz-zaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
fimran Allah, G 4^14 ii !'y "Maka

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkata,

"Maksudnya adalah yang sempit." l8l3

24502. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasalu dari Muhanrmad bin
Abdurratunan, dari Al Qasim bin Abi Baz-zah, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, A3 4^r; fr irg 'lMol*
sesungguhrrya baginya penghidupan yang sempit," ia berkata,

"Maksudnya adalah yang sempil. n l8l4

24503. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, dari Mujatrid, riwayat yang

*ama.l8l5

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang tempat yang dijadikan
Altah untuk mereka yang berpaling dari peringatan-Nya sebagai

penghidupan yang sempit, dan kondisi yang Allah sediakan bagi

mereka.

Sebagian ahli tafsir berpendapat batrwa penghidupan itu adalatr

di akhirat kelak, di Neraka Jatranam, tempat Allah menjadikan makanan

mereka di dalamnya dari pohon Dhari' (pohon berduri di dalam neraka)

Itr2 Mujahid dalam tafsir (l/405).
Itr3 Abdurazzaq dalam tafsir (3Do).
rErn Mujahid dalam tafsir (l/405).
ttls lbid
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dan Zaqqurn. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
berikut ini:

24504. Mtrhammad bin Amr bin Ali bin Al Maqdarri menceritakan
kepadakg ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada
kard dari Au[ dari Al Hasan, mengenai firman Allah, 5 !r{
*j '-rj$, "Mako sesungguhrrya baginya penghidupn yang

sempit," ia berkat4 "Maksudnya adalah di Neraka Jahanam.,'

24505. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkda: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai firman Allah, *Jli$ fri,$ 6r-1e & g;\{J
"Dolt buangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, malca

baginya penghidupan yang sempit." Ibnu Zaid
me,mbaca hioggq .* 4-6, L.j {; "oo, tidak percaya
kcWdo ayat-a1nt Tulnnnya" Ia berkata" "Mereka adalah

orang-orang kafir. Penghidupan yang sempit adalah di nerakq
yaitu dengan Dhari' (pohon berdud dari api), Zaqqum, dan

. Ghislin. Di alam kubur dan dunia, tidak ada penghiduparl
penghidupan dan kehidupan hanyalah di alfiirat-" - Ia lalu
membaca firman Allah, ,i9.' U:i ,4V 'Jr{ 'Dia
mengatakon, 'Alangkah biikiya ktrury| aht dahutu
mengerjakan (omal slra@ mtuk hidupfu lni'." (Qs. Al Fajr

[89]: 24) Ia berkata "Maksudnya adalalL untuk
penghidupanku. Sementara itu, Ghislin dan Zaqqum adalatr

sesuatu yang tidak dikenal oleh penduduk 6*ri*:rl8l5

24506. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada lomi, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada lomi, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada lelni dari Qatadah,
mengenai firman Allah, G '"1"; fr '6$ "uot

1116 16oo Abi Hatim dalam taftir (7D4q) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(et62).

l

l
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sesunggtrtnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkat4
"Maksudnya adalah di neraka."I8l7

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalalL baginya
penghidupan di dunia dari sesuatu yang hararn. Allah menyebut
penghidupan mereka dengan penghidupan yang sempig karena
penghidupan yang haram, meskipun terlihat longgar, tapi sesungguhnya

ia sempit. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24507. Muhammad bin Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid, dari
Il<rimalr, mengenai firman Allah, ki 'l4 :i lr$ "Matra

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkata,

'Maksudnya adalah penghidupan yang dilonggarkan Allah
baginya dari hal-hal yang hararn."lslE

24508. Daud bin Sulaiman bin Yazid Al Muktib dari penduduk

Bashrah menceritakan kepadakq ia berkata: Amr bin Jarir Al
Bajali menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khali{
dari Qais bin Abu Hazim, mengenai firman Allah, G'-4
"Penghidupan yang sempit," ia berkata, "Maksudnya adalatl

me,ndapat rezeki dari kemaksiatan." I8le

24509. Abdul A'la bin Wasil menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata Abu
Bastham menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhalq
mengenai firman Allah, k3 '-^14, fr 39 "Mako

"" Abdurrazzaq dalam taftir (320) dan Al Mawardi dalam An-Nukst wo Al Uyn
Qt43t).

a rtrt Al Mawardi dalam AwMtlca wa At Uyutt Qt43l).
- 

: ttre Ibnu Hajar dalem Fath Al Boi (81433).
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sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkat4

"Maksudnya adalatr usatra yang haram."l82o

24510. Muhammad bin Isma'il Adh-Dhirari menceritakan kepadakl

ia berkata: Mutrarnnrad bin Siwar menceritakan kepada kami,

ia berkata; Abu Al Yaqztran Ammar bin Muhammad

menceritakan kepada kami dari Harun bin Muhanrmad At-

Taimi, dari Adh-Dhahhalq kntang firman AllalL '^1,t; :i lrg
*3 "Maka sestmgguhnya baginya penghidupan yang

sempit," ia berkata, "Maksudnya adalah usaha yang haram dan

rezeki yang buruk."lt2l

Sebagian atrli tafsir yang mengatakan bahwa penghidupan

mereka yang serrpit makstrdnya adalah di drmia dan disebut

penghidupan yang sempit (meskipun longgar), berargumen bahawa itu

karena mereka membelanjakan harta memeka dengan mendustakan

batrwa ia dari karunia Allall dan buruk sangka meneka kepada Allal1

sehingga penghidupan mereka menjadi sernpit atas mereka Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24511. Mlhammad bin Sa'd menceritakan kepadakB ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Bapakkg menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allah, G t^:"; li !,9 G,-at & ,/,4 6 "Dan

barangsiap berpting dei pringaton-Kt, mala

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkata,

"Maksudnya adalalU Allah berfirman, 'setiap harta yang Aku

berikan kepada harnba-Kg, baik sedikit maupun banyalq tidak

membuatnya bertatc\ila kepada-Ku. Oleh karcna itu, tidak ada

,m Al Baghawi dalam ta6ir (3D35) dan Ibnu Al Jauzi d^lam Zad Al Masir (51332).
wn 16i4
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kebajikan padanya, dan itulah yang dimaksud dengan

an yang sempit."l822

Dikatakan batrwa sekelompok orang sesat yang berpaling dari
kebenaran, meskipun memiliki keluasan harta di duniq sesungguhnya

penghidupan mereka adalah sempit, karena mereka menganggap yang

memberikan kecukupan kepada mereka bukanlah Allah. Mereka telah
berprasangka buruk kepada Allah.

Jadi, jika seorang hamba mendustakan Allah dan berprasangka

buruk kepada-Nya, maka penghidupannya akan menjadi sempit.

Sebagian lain berpendapat batrwa maksudpenghidupan di alam
barzaWt adalah siksa kubur. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24512. Ya d bin Makhlad Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari
Abdurrahman bin Ishaq, dari Abu Hazim, dari Nu'man bin
Abu Ayyasy, 4ari Abu- Said Al Khudri, mengenai firman
AllalL G W ii '3$ "uot* sesungguhnya baginya
penghidupon yang sempit," ia berkata" "Maksudnya adalah

siksa kubur."l8a

24513. Muhammad bin Abdullah bin Bluzzri' menceritakan kepadakq
ia berkata: Bisyr bin Al Miftlhal menceritakan kepadakta ia
berkata: AMunahman bin Ishaq menceritakan kepada karni
dari Abu Hazim, dari Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Abu Said
Al Khudri, ia berkat4 "Sesungguhnya penghidupan yang

sempit adalah yang Allatr nyatakan dengan siksa kubur."l82a

"2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7 t4240).

"' Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushonaf (7t14) dan Abdullah bin Ahmad dalam
As-SunohQl6l2).

'u lbid

fi6ii?,



S'lrurhThaallr.o

24514. Hautsaratr bin Mutrammad Al Manqiri menceritakan

kepadakq ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami daxi

Abu Hazim, dari Abu Salarnah, dari Abu Sa'id Al Khudri,

firman Allah, &3 '-r:4 5 i'9 "Maka

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit," ia berkat4

"Maksudnya adlah, kuburnya akan menyempit hingga

menghancurkan tulang-tulangrya.' I 825

24515. Muhamrnad bin AMullah bin Abdul Hakim menceritakan

kepadakq ia berkata: Bapa*&u dan Syu'aib bin Al-Laits

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, ia berkata: Khalid bin

Zudmenceritakan kepada kami dari Ibnu Abi llilal, dari Abu
Hazim, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia mengatakan batrwa

penghidupan yang sempit adalah siksa larbrn. Di dalarn kubur,

orang kafir akan dikirimi 99 ekor ular yang senantiasa

mematuknya dan mengoyak dagngnya hingga hari ia

dibangkitkan. Dikatakan, "Seandainya satu ekor ular

meniupkan racunnya di burni, niscaya bumi itu tidak akan

menumbuhkan tumbuhan. " 
I 826

24516. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya d menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutrammad bin

Amr menceritakan kepada l<ami dari Abu Salamalu dari Abu

Hurairalr, ia berkata "sesungguhnya orang kafu akan

disempitkan kuburnya hingga tulang-belulangrya menjadi

remuk, dan itulah penghidupan yang sempit yang -dimaksud
oleh Allah dalam finnan-Nya",rJfi 5i- fH G'-^41
6A 'Penghidupan yang semprt, don Korri akan

's Abdrrrazzaq dr/ram Al Llushal uof Ql5t4 dan 6741).
tE Ibnu Hajar dalam Fah Al Boi (51433) dan As-suytrthi dalam Ad-Dur Al

Mortsto(51@7).
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menghimpunkannya Wda Hmi Kiamat dalam kcadaan
buta'.u1827

24517. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid,
dari Abu Shaleh dan As-Suddi, mengenai firman AllalL ''^:l{,
(ri 'Penghidupan yang sempit,,, ia berkata, ,'Maksudnya

adalah siksa kubrn'. " 
lt28

24518. Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Mutrammad bin ubaid menceritakan kepada karni,
ia berkata: Su&an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari
Isma'il bin Abi Khalid, dari Abu ShalelU mengenai firrran
Allah, G ''^1.t; "penghi&tpan yang sempit,,, ia berkata"
'tnakzudnya adalah sik*a kubur. " 

I E2e

24519. Ab&rrahman bin Al Aswad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Muhammad bin Rabiah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu umais menceritakan kepada l*mi dari AMu[ah
bin Makharilq dari bapaknya, dari AMullalL mengenai firman
Allah, G ''^:rt; ;Penght&ryan yang sempit,,, ia berkat4
'Maksudnya adalah *iksa kubur. " 

I E30

24520. Ibnu Abdurrahim Al Barqi menceritakan kepadakq ia berkata:
Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Abi Hazim berkata: Abu
Hazim menceritakan kepada kami dari Nu,man bin Abu
Alyasy, dari Abu Sa'id Al Khudri, mengenai firman Allalt

tw AlHaldm dalam Al Mustadrak (l/535), Ahmad dalam Al Musnad (3ltz6), dat
._- Al Qurthubi Mlm Al Joni' li Alrhmn Al etr' m e I nsr.rT as-suyrthi d^lamA&Drr Al Montsu(itggt).tB As-suyrthi dalam Ad-Dur Al Motsu bmn.ra' As-suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mortwr (st6dT dan Asy-syaukani dalam Fath

At Qatv QBn).

r-
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*ti '-^:4 uPenghidupan yang sempit," ia berkat4

"Malisudnya adalah siksa kubur. " 
I 83 I

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalatr yang

mengatakan batrwa maknanya adalah siksa kubur, seperti disebutkan

dalam riwayat berilnrt ini:

24521. Ahmad bin Abdurratrman bin Watrab menceritakan kepada

kami, ia berkata: Pamanku. AMullah bin Watlab menceritakan

kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits memberitahukan

kepadaku dari Darraj, dari Ibnu Hujairalu dari Abu Hurairah,

dari Rasulutlah SAW, beliau bersabda, fir cjir icJJi e o:l:fi
r&tiialr hdlr 6 ot3tfr 6ebl z;clir '?'i a:H|g:b'ri 'i l'6)
8 o$. j etiti,'j J S'(;lr'tar:t ,J'6 :qt n*;i h' 

'rjri
,yr',+'ofJt'rit ,';riil,'t tt;S ,qs o;2.i2'7;-t ^ib 

'J,jt[

!9, # J\'7 Jtit U*'r;;-: $i
"Tahukah kalian tentang aW 6yat ini diturunkon, 'Maka

sesunggulmya baginya penghi&ryan yang sempit, dan Kami

akan menghimptnkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan

buta'. Tahukah lalian apakah penghi&tpan yang sempit

itu?'Tata sahabat lalu menjawab, *Allatr dan Rasul-Nya yang

lebih mengetahui." Beliau lalu bersaMa, "Yaitu siksa orang

kofir dalam htburnya. Demi Dzat yang jiwafu berada dalom

genggamon Tangan-Nya, sesungguhnya orang kafir akan

diserang oleh 99 tinnin Tahukah kalian apakah tinnin in?

Yaitu 99 ekor ular ruga, yang setiap ular memiliki tuiuh

kepala. Mereka meniupkan bisanya Pado tubuh orang kafir

tersebut, menyengatnya dil, mengoyak-ngoyabtya hingga

Hsi Kiamot'."

'Br Tobii-ryatelah dijelaskm sebelumnya.
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Allah lalu melanjutkan ayat ini dengan firman-Ny4 tgt:rtfi,
df ig "Dan sestmgguhnya adzab di afutirat itu lebih berat dan lebih
l@lul. " Dengan demikian, dapat diketahui batrwa penghidupan sempit
yang dijadikan Atlah bagi mereka adalatr sebelum siksa akhira! karena
jika hal itu terjadi di akhirat, maka firman Allah ini tidak akan ada

yaitu, {fr'fr *gi !ftd-t "Dan sesungguhnya adzab di
aWtirat itu lebih berat dan lebih lwl(nl. " Jika tidak didahului siksa bagi

mereka sebelum siksa akhirat, yang siksa akhirat lebih dahsyat dariny4
maka sia-sialah makna firman lillah, :Lifi '{\ b$i ](fij "oo,
sesungguhnya adzab di aWtirat itu lebih berat dan lebih kekal."

Bila maknanya demikian, maka penghidupan sempit yang

dijadikan bagi mereka, tidak lepas dari dua kehidupa4 penghidupan di
dunia atau penghidupan di alam kubur sebelum Hari Kebangkitan,

karena tidak tepat jika dikatakan "di akhirat", seperti yang telatr karni
jelaskan. Jika maknanya hanya penghidupan duniq maka setiap orang
kafir yang berpating dari peringatan Allatr, penghidupannya pasti

sempig akan tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari justru

banyak dari mereka yang penghidupannya lebih luas (mudatr) daripada

orang y{tgtm\ mendengarkan peringatan Alla}t dan beriman kepada-

Nya.

Ini menrmjukkan batrwa makzudnya bukanlah penghidupan

duniq dan benarlatr pernyataan kami, batrwa maksudnya adalatl
penghidupan di dalam kubur (alam barzaktr).

Takwit firman Attah: $A {6! t;_ fP55 @an Kami
akan mcnghitttpunhannya pada Hari Xiatrut dalam keadaan buta)

Allah berfirman: Kami akan membangkitkannya dari kuburnya
ke Padang Mahsyar pada Hari Kiarnat dalam keadaan buta.

Para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai sifat buta yang

disebutkan Allah dalam ayat tersebut
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Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah buta dari

hujjatr (alasan), bukan buta dari penglihatan. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24522. Mutrammad bin Isma'il A1 Ahmasi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Mghammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

ia berkata: Suffan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari

Isma'it bin Abi Khalid, dari Abu Shaleb mengenai fimtan

AllalL ,;A )lJfi ,i- ffr "Dan Kami atran

menghimpunkannya pada Hari Kiamat dalam kaadaan buta,"

ia berkata, "Maksudnya adalah, ia tidak memiliki huj3a6'utalz

24523. Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lGmi, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada lGmi, semuanya dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allah, ,;- ffr
6,4 yJilt "Dan l{ami aknn menghimpnkmmya pada Hwi

Kiamat dalam keadaan buta," ia berkata "Makzudnya adalatt

buta dari hujjah."I833

24524. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kagli, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang sama

Dikatakan, ''Ia dibangkitkan datam keadaan buta

penglihatan."ls3a

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang benar adalah seperti yang

difirmankan Allah, bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta

rr2 As-Suyrthi dalan Ad-Drtr Al Mottsw (5/609).
tR' Mujahid dalam ta$ir (l/405).
rB Al Mawardi dalam A*Nulca wa Al Uyun Ql43l).
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dari hujjah dan buta dari melihat segala sesuatu, seperti diinformasikan
Allab bahwa ia bersifat umum.

Talrwit firman Allah: U lK f; 6 -ir-;:; ') $ J6
(Berkaalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau nenghimpunkan
aku dalam keadaan buta, padahal ahu dahulunya adalah seorang
yang melihot?n)

Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam penakwilan ayat
tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah sebagaimana
dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24525. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
mengenai firman Allah, 6frii-;;');r J6 ,,Bert*tatah io,
'Ya Tulwnht, mengapa Engkau menghimpunlan aku dalam
keadaan buta'?" Ia berkat4 "Maksudnya adalah, aku tidak
memiliki hujjatr.'r 835

Firman AllalL U :g ij ,,rraorut aht dahulunya adalah
seorang yang melihat?"

Para ahli tafsir bemelisih pendapat tentang penalorilan ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa malmanf adalah, padatral aku
melihat dengan hujiahku. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

24526. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid mengenai firman

'tt Ibnu Al Jauzi dalen Zad Al Masir (4l4gl').
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Allah, g;- tK ij "podohol aht dahulunya adalah seorang

yang melihat?" la berkata "Maknanya adalatr, mengetahui

huiiatrku.'r836

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa maknanya adalah,

padahal aku punya penglihatan untuk melihat segala sesuatu. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24527. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakta

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrulnya dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, mengenai firman /iI?^b"U X $
"Padalul aht dahulunya adalah seorang yang melihot?" Ia

berkata "Makzudnya adalah 61 6*ri*rrlt37

24528. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada.kg, drft Qatadah, mengenai firman Allah, ')5, J6

U iK$6fr#-;; "Berkatalah ia, 'Ya Tuhanht, *[rgop,
Engkau menghimpunkan aht dolam keadaan buta, padahal

aht dahulunya adalah seorang yang melihat'?" la berkata"

"Maksudnya adalah, ia tidak dapat berpandangan jauh ke

d"puru pendekpenglihataru dan buta dari kebenaran."l838

Abu Jatfar berkata: Pendapat yang benar menunrt kami

adatab, Allah menyebutkan secara umum dan tidak mengkhususkan

atas makna tertentu, maka ia bersifat unum.

rs6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712M0) dan As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al
Mantstr (5/609).

Its7 Mulahid dalam taftir (l/405) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD440).rBt Lihat maknanya pada Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir Qf246).
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Jika demikian, maka penakwilan ayat ini adalah, wahai Tuhan,
kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta dari hujjahku dan
dari melihat segala sesuatg padahal dulu di dunia aku melihat itu
semua?

Jika ada omng yang berkata, "Bagaimana ia dapat mengatakan
demikian kepada Tuhannya, 6;l 7i-;; 'l 'Mengapa Englcau
menghimpunkon aht dalam kcadaan buta', sementara ia mengetahui
keagungan dan kekuasaan-Nya? Apakah ia tidak tatru pada waktu itu
bahwa Allah bebas melakukan apa saja atau bagaimana sisi
penafsirannya?"

Dikatakan, "Sesungguhnya itu merupakan pertanyaan darinya
kepada Tuhannya kejatratan apa yang menyebabkan ia demikian? Ia
tidak tahu dan mengira ia tidak memiliki kejatratan yang
menyebabkannya berakibat demikian. Oleh karena rtu, ia berkat4
'Wahai Tuhan, atas dosa apakah dan karena kejatratan apakatr Engkau
membangkitkanku dalam keadaan buta padahal ketika di dunia aku
dapat melihat, dan Engkau tidak menghukum seseorang kecuali atas

dosa yang diperbuatnya' ?"

Firman Allah, (iS tfil ;6 ,ifK J() ,,Altah berfirman,
'Demikianlah, telah datang kepadamu oyat-ayat Kami, malca kamu
melupakannya'. " Ketika itu Allah berfirman kepada mereka yang
berkata, "Mengapa Engkau menghimpw*an aht dalam keadaan buta,
padahal aht dahulunya adalah seorang yang melihat? "
"Sesungguhnya Aku melakukan itu padamu, dan Aku menghimpunkan
kalian dalam keadaan buta, sebagaimana telah datang kepada kalian
ayat-ayat-Ku. Itu semua merupakan hujiah dan bukti-bukti yang telatr
dijelaskan dalam Kitab-Nya namun kalian melupakannya;
meninggalkannya dan berpaling darinya tidak beriman padanya dan
tidak beramal dengannya."
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Firman AllalL i6 6t3?'ormihianlah, telah datang kepadomu. "
Maksudnya adalalq demikianlatr datang kepadamu.

Firman Allalr, &lr i;$ A!3 "Dan begitu (puta) pada hari ini
lramu ptn dilupakan." Maksudnya adalah, sebagaimana engkau

melupakan ayat-ayat Kami di dunia dengan meninggalkannya dan

berpaling darinya, maka demikianlatr Kami melupakanmu di akhirat ini,

yaitu meninggalkanrnu di neraka.

Para atrli tafsir berbeda pendapat tetrtang penalorilan ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat seeerti yang kami katalcan dalam hal ini.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

24529. Mtrhammad bin Ismail Al Ahmasi me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Muhammad bin Ubaid me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Suqxan Ats-Tsarui menceritakan kepada kami dari

Isma'il bin Abi Khali4 dari Abu Shaleh, mengemai firman

AJlab # $i ASS "Dan begin (ptla) pda hqi ini komu

pun dilupkin," ia berkata, "Maksudnya adalah di neraka.ult3e

24530. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrazz:iq memberitahukan kepada lomi, ia berkaa:

Mu-ammar memberitatnrkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, mengenai firm; aHL -$;i 
G$: ;fi Ati(-

rS iA ASS 'Demikianlah, telah datang kcpadamu ayat-ayat

Katii, mako kamt melupakomya, dan begin (pula) pada hori

ini kmu ptn dilupkan," ia berkata, "Maksudnya adalall

!tse As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Marrtn r (5/609).
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kamu meninggalkannya, maka demikianlah pada hari ini kamu

ditinggalkan di neraka." l&o

Diriwayatkan dari Qatadah seperti riwayat berikut ini:

24531. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lerni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lemijtari Qata.dah, mengenai firman Allab ,;,6 6ti?
;,f i$Aig-WGllT "Demiktanlah, telah datong kcpadamu

myot-ayat Kami, maka lcamu melupakonnya, dan begitu (pula)

Wdo hqi ini kamu ptn dilupakon," ia berkata, "Maksudnya
adalalL ia dilupakan dari kebaikan dan tidak dilupakan dari

keburukan."let

Pendapat yang dikatakan oleh Qatadah ini matcnanya

berdekatan dengan pendapat yang dikatakan oleh Abu Shaleh dan

Mujahi4 bahwa ditinggalkannya me,reka di neraka merupakan

keburukan yang paling besar bagi mereka

000

'fr bgt ir:id, :n; 49 Vj. l;,!J { cr 4i?,

@6;3
'Dan demil<irr,rlahKani lrr,,entbalas orarJg yarJg melmnpri
bfris da{J fidak pcoyabpado cyd,cyat Tfimuvya. Dut

sesnngguhnya ailzab di alrhirat iatlebihbqu dmJlebih
kal,al.' (Qs. Thaahaa [20]: L27)

rm Abdnnazzaq dalam ta$ir Qf2D setlra As-$ryuthi dalam Ad-Drrr Al Mort&.r
(5/609), ia menisbatlcannya kepada AMU bin Humaid, Ibnu Mundzir, dan lbnu
Hatim.tu Ibnu Katsir dalam tafsir dari lbnu Abbas QDO).
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Allah berfirman: Demikianlah Kami membalas orang yang

melampaui batas dengan bermaksiat kepada Tuhannya dan tidak

beriman kepada para rasul dan kitab-kitab-Nya. Kami jadikan baginya

penghidupan yang sempit di alam kubur, seperti yang telatr kami

jelaskan sebelumnya.

Sungguh, siksa al*rirat jauh lebih dahsyat dan lebih kekal bagi

mereka dari apa yang Aku janjikan kepada mereka di alam kubur,

berupa penghidupan yang sempit, karena siksa a}lhirat tidak ada

batasnya dan tidak ada penghabisannya.

ooo

4i eLS ;$t O 1,4,;fr, U r{5K{1
@63iJit,"S

"Mal<f, fidald<ah meniadi pehntiukbagi mseb (l<nunr

nwryrik)buapabanyak,nyal(amimen$husal<m.umflt'
umnt sebehmr mrr:el<a, pddf,hal mrl,":el<a@al*rr (dibekf,s'
b"lras) tffiQat tingal umat ummt iat? Sentngufurya padn

yarJg deffril<im itu tsrdapat tanda.tmfubagi ormg ydrrg

bqalcal." (Qs. Thaahaa [20]: 128)

Allah berfirman kepada Nabi SAW, uApakah tidak menjadi

petunjuk bagi kaummu, dari kalangan yang musyrik."

Makna lafazh meniadi petuniuk di sini adalah menjadi jelas,

yakni, tidakkah jelas bagi mereka, berapa banyak Kami membinasakan

umat-umat sebelurn mereka, padahal mereka melewati tempat-tempat

unat-unat itu tinggal sebetumny4 dan menyaksikan bekas-bekas adzarb

yang Kami turunkan kepada mereka?

'€'{il'F
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Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para
ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

24532. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadalr, mengenai firman Allah, '{ .:i '8'# i- l'rqifri| ff'KLfr f "Mat* ttdakkih menjadt
petunjukbagi mereka (kaum musyrik) berapa banyabrya Kami
membirusakon umat-umat sebelum mereka, padahol mereka
berjalan (di bekos-belcas) tempat tinggal umat-umat itu?" la
berkata "Maksudnya adalah seperti Aad dan Tsamud, yang
telatr binasa sebelumnya. Allah berfirman, 'Padahal mereka
berjalan di bekas-bekas tempat tinggd umat-umat itq karena
orang-omng Quraisy berdagang ke Syam melewati tempat
tinggal katrm Aad, Tsarnud dan lainnya, serta menyaksikan
sisa-sisa adzab Allah yang ditimpakan kepada mereka'. Oleh
karena itu, Ailah berfirman kepada mereka, 'Tidakkah apa
yang mereka lihat dari siksa yang Kami timpakan kepada

mereka (umat-umat karena kehrfirran mereka
kepada Kami membuat merekatakut akan ditimpakan hal yang

sarna kepada mereka? Kenapa mereka tetap berbuat seperti

umat-umat terdahulu itu' ?"

Al Farra berkata "Lafazhj aa* ayat ini dibaca maruhub
dengan adanyalafa^(Klrl-'|

Al Farra berkata: Jika ia mattshub maka susunan perkataannya

menjadi narfu'dengan firman-Nya, 'l );r Itu sama seperti perkataan

ses@ftmg, Y-:?t :li* i,if J '#lidalam tanda tarry4serta seperti suratr

Al A'raaf.ayat le3, if ii;*;t #it*';#r ,siiir jy;*u'oy,,
ofO 'nX 'Dan jika kamu (lui orang-orani mwyrik) ,nerryenilrya
(berltala) untuk memberi petwfuk kcpadamu, tidoHah berhala-berlwla
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itu dapat memperkenonkan seruanmu; sama saja (hasilnya) buat kamu
menyeru mereka otau Wn kamu berdiam diri'."

Dikatakan batrwa di dalamnya terdapat sesuatu yang me-rafa'-
kan lafaztr irjL, namun tidak tampak karena menyatp dengar,r isti$am
(pola kata tanya). Jika aku mengatakan €3G:'i'€* '{JL ,t1-,
jelaslah marfu'dalam flxurum kata tersebu! namun yang dikatakan Al
Farra bukan dari itu, sebab ia berkata, "Meskipun ;i arri huruf tanya
(isti/ham), tapi ia dalam ayat ini tidak dijadikan sebagai tanda tanya,
akan tetapi menempati posisi kata benda yang bersifat. Maknanya
adalah seperti yang telah kami sebutkan tadi, yaitq apakatr tidak
menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak Kami membinasakan
unat-umat sebelum merek4 padatral mereka berjalan di bekas-bekas

tempat tinggal umat-unat itu. Atau, apakatr tidak menjadi petunjuk bagi
mereka, umat-umat yang binasa?

Disebutkan bahwa dalarn qira'at Abdullah tertulis U'd Y-ll-tslt{llt. Utazn il **"ropati tempat cr dulu- qira'at AMullah, dan ia
dalam posisi marfu'dengan firman-Nya, '& Y- Inilah penafsiran yang

paling kuat dan makna yang paling tepa! sekalipun perkataannya itu
memiliki sisi tersendiri dan pematraman yang jauh.le2

Takwil firman Allah: $3i Jji-,ig .!y r23s $esunsguhnya
pada yang demikian ilu terdopat tanda-tanda bagi orang yang
berakal)

Allah berfirman: Sesungguhnya apa yang disaksikan oleh
mereka dari bekas-bekas adza;b yang menimpa umat-umat terdatrulu

merupakan tanda-tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal

dan berpikir, yang aka[, pematraman, serta agamanya mencegatr sesuafu

yang dapat mernbahayakannya

It12 Al Farra dalam Ma'uti Al Qtr'on Qfl95) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(14lll0).



Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24533. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah bin

Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami derl Ali, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman Allatr, 63i Jj\ " Bagt orang yang berakol, "
iaberkata" "Maksudnya adalah, orang yang bertalora"lu3

24534. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kapi dari Qatadah, mengenai firman AllalL ,$ |itt
$ni Jji giS "stsurggt hrto poda yang demikian itu

terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal," ia berkata,

"Maksudnya adalah, iltli w ar a'."rE$

000

C:fi+*G @ ./jLWqi'A$,t,ii!" W<ri;

,fi ,;c( 4 v;) if;,pi dr ii 4J * {,'"16.
G}.rt iifi,.#i,3fi:v'6

uDur sekiranya ddak aila snukctcupart furi AJ;lah yarlg
telah terilahiu atm ddak ddn aid yo,rrgtr:loh ditrlntul<m,
pasti (adzat itu) nwrirnpa mqela lrfidl<o sabarl.ah l<frrw

atf,s a4o ytrJg mqela ldakon, dfrl fufiasbfrliah ilengarJ

nerntii Tulwrvrnu, vzbehm teftit matahori dm *behtm

TdfstuAh:Ihabai

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD426) dan As-Suyrthi dalam Ad-Dur Al
Murtsur (5/583).
Ibid

It'f3

riaa
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tnbenarmyd danbe*asbih Pulaldh pdfu waktu'waktu di

matflnrhrrri df,n Pana wakht wakht di sirnlghmi, zupaya

twnu rnerasa senatrJg." (Qs. Thaahaa [20] : lZ9'130)

Talrwil frman Allah: 3:tY15@$A 4:*& "'g<l;

@an sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah

terdahulu atau tidak ada aial yang telah ditentuhan, pasti [adzab ituJ

nenimpa mereka)

Allah berfirman: Sekiranya tidak ada suatu ketetapan dali Allatr

yang telah terdahulu, atau tidak ada ajal yang telatr ditentukan, pastilah

ad:rrb itu menimpa merekq watrai Mutrammad, dan mereka tidak dapat

mencegahnya sebelum ad?jlb itu sampai kepada mereka. waktu yang

telah ditentukan itu telah termaktub dalam Kitab-Nya, dan mereka pasti

mengalaminya. Oleh karena itu, bersabarlah kamtU wahai Muhammad,

atas perkataan mereka

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

24535. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaktq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada [€rni, semuanya dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujatrid, mengenai fi""; a[ab oa 6 ?8$i
,.PfVCA.'oAif;"DanseHranvatidakadasuatu
kctetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada aial

yang telah ditentukan, pasti (adzab iu) menimpa merel(a," ia

berkata" ..Maksudnya adalatl, ajal ftetetapan) yang telah

ditentukan itu adalah dgtri.*1845

r*t Mu5ahid dalam tafsir (1t405,406), _di 
dalamnya disebutkan lahwa ajd >'ang

t"UU ait*trt ", 
itu aaifaU oi *o* G"^afjran). Disebutlcan pula dengan lafazh
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24536. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada l<arni, ia berkata: Sa'id menceritakan
tepa!a-!9mi dari Qatadatr, mengenai firman Allah, 'q *$
"1:.3 

fr3 (q6$ * n- & "Dan sehiranln tidak ada
suatu kctetapan doi Allah yang telah terdahulu atou tidak ada
ajal yang telah ditentukan, pasti (adzab itu) menimpa mereka,,,
ia berkata, *Ini adalah permulaan pembicaraan." Qatadatr juga
berkata, ttry irtf # fl J qr b',rr;,"zilS t ji ;Oo,

sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah
terdohulu sampai ajal yang telah ditentukan, pasti adzab itu
akan menimpa mereka'. Yang dimaksud dengan suatu
lretetalnn dari Allah adalatr Hari Kiamat, karena Allah
berfimran, ';?t ,;il bUtt'jfr:f bUt ,F. 

,sebenarnya Hori
Kiamat itulah hori yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat
itu lebih daluyat dan lebih pahfr'. " (Qs. Al Qarnar l54l: 46)tEa6

24537. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengcnai firman Allah, L\ q'og -4j u. ii: US*
,1:3 "Dan seHroryla tidqk ado suatu-k"trtopo, dori Altah

yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah
ditentukan pasti (adzab itu) menimpa mereka," ia berkata, "Ini
adalah pola susrman kalimat taqdim dan ta'Htir (pendatruluan

danpengakhiran)z yang asalnyaberbenhrk seperti lrrf_'z;,lE I li
rltl. or4,j;,yti'O$',r,'rz'z:,..-rw

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna firman-Nya
C|SA "Pasti (adzab itu) menimpa mereka".

yang srma oleh As-Suyrthi dalan Ad-Dur Al Motttsur (5/6lt), dan ia
- meirisbatkannya kepada Jarir serta Ibnu Mrmdzir.
'* Al Qnrthubi dalam-tafsir (4lgg),Al Bagbawi drtrlam Ma'alim At-Toait (31235),

_ dan As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mottsu (5/610).
rw lbid
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Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalalt kematian pasti
menimpa mereka Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat berikut ini:

24538. Ali bin Daud menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah bin
Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas,
mengenai firman Allah, 6t lA "pasti (adzab itu) menimpa
mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah kematian."l&8

Sebagian ahli tafsir lain berpendapat bahwa maknanya adalah,
pembunuhan pasti menimpa mereka. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

24539. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara
mengenai fimran Allah, (q'oA "pastir(odmb itu) menimln
mereka," ia berkata, Maksud latazlo. fl'rjlrr di sini adalah Jiilr
'pembuntrh*r.r:1t49

Taknil firman Allah: 'ol[ C :1,
kama das opayong tnereka hatahan)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Bersabarlah engkaq wahai
Muhammad, atas ucapan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah tersebut, yang mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah
tukang sihir, orang glq penyair, dan ejekan-ejekan lairmya

Firman Allah, "V * i?i "O*, bertasbihtah dengon
memuji Tuhonmu" lvlakzudnya adalah, sucikanlah Tuhanmu. Di sini
disebntkan dengan lafazh 4j * t^e malmanf '$ '$JL;.,

fl Ibnu abi Hatim dalam ta&ir (7 D44t).rre As-Suyrthi dalan Ad-Dwr Al Motiu(5/61 l), ia menisbatkmnya kepada Ibnu
Mun&ir.

..L
ryb (Mafu sabarlah



?i{;irAl/l.Xhatrri

sebagaimana diucapkan" 1l;'-:? \i?bl dan maksudnya adalatr i?bi$)$f.
Firman AllalL V;i ffi *3i df j$."Srbrtr* terbit matahori

dan sebelum terbenarnnya." Maksudnya adalah shalat Subtrh dan shalat

Ashar.

Firman Allah, g ,;Cf iit"faaawaldu-waku di malam hori."
Maksudnya adalah saat-saat pada malam hari.

!-ataz/r. $fk*"tunggalnya adalah ljl, mengikuti penggunaan

lafaztt Ji-, sebagaimana perkataan Al Mutanakhlfiil As-Sa'di berikut
lru:

ry.,p, 16 ;l.y e t cY' ?*';, b
Firman Allah, '6 El q6( U "Don bertasbih pttalah pada

waldu-wabu di malam hoi." Maksudnya adalah shalat Isya, karena
dilaksanakan setelah berlalunya beberapa saat pada malarn hari.

Firman Allah, 161 3*5 "Dan pada wabu-wabu di siang
lari." Maksudnya adalah shalat Zrutnr dan Maghrib. Disebut demikian
karena shalat Znrhur dilakukan pada akhir sisi siang yang pertama dan

pada awal sisi siang yang kedua. Jadi, ia berada dalam dua sisi siang.

Sedangkan sisi yang ketiga yaitu terbenamnya matahari, dan ketika
itulah dilakukan shalat Magtuib. Oleh karena itq dikatakan Jfjl "sisi-
srsi". Mungkin juga dikatakan bahwa maksudnya adalah dua sisi siang
atau beberapa sisi, sebagaimana finnan Allah, ttstji'r>ii,e "Hati kamu
berdua telah condong ftmtuk menerima lrebaikan)." (Qs. At-Tahriim

$fl: $ Dikatakan dalam bentuk jarnak..r. jli padatral adalah
it(li, sehingga dipahami dari ayat tersebut bahwa maksudnya adalatr

awal sisi siang dan a}:hir sisi siang.

Pendapat kami mengemai hal ini sesuai dengan pemyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berihrt ini:
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24540. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepda kami dari Ashim, dari Ibnu Abi Zaid, dari

Ibnu Abbas, mcngenai firman AllalL df JA 6);J * &
V;) if; #)i "Dan bertasbihlah ddgan memuii Tuhaimu,

sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya," ia

berkata, "Maksudnya adalah shalat-shalat wajib. u 1850

24541. Tamim bin Al Muntasir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il

bin Abi Khalid memberitahukan kepada kami dari Qais bin
Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, "Suatu ketika

kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau

melihat bulan purnama, kemudian bersabda, tS'S|2 otiit'JJi1

LiL ,F.>t' ,rb 'jl$ r 
t:f ciLi;t'0f ,t-i, A otl;ibi I ,tJ oyj

-:fi.,#t 
dC J7 a; * Ai3,ii j' uiiii w,:*,tu u.:.!ttr

W 'sesungguhnya kalian alan melilnt Tuhan kalian

seperti kalian melihat itu (bulan purnama), tidak terhalangi. ' sedikit ptn dalam melihafirya. Jadi, jika kalian mampt tidak
terkalahlan untuk melakakan shalat, sebelum terbitnya

matahar i dan s eb elum t erbenamnya, maka l ahtkanlah' Beliau

ralumemb*aYnj/ j{, ,#i df J? "V *ff3'Da,
bertasbihlah dengan memuji Tuhanrnu, sebelum terbit

matalwri dan sebelum terbenamnya' rrl85l

24542. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku d{ Ibry.Jurai!, mengenai firman AUab * &
U;) ,Fi *Ai df ii "b "Dan bertasbihlah dengan memuii

tt$ Ibnu Abi Hatim dalam tafsir On44D.
'rt5r I Al Bulfiari dalam pembahasan mengenai mawaqit ash-shalah (554) dan

Mnslim datam pembahasan mengenai al masaiid serta mawadhi' asl*shalah
(21r,2t2).
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Tulwnmu, sebelum terbit matahari dan sebelum

terbenamnya," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat Ashar.

)qi SffV 'Pado wabu-wafuu di siang hoi', maksudnya

adalah shalat-shalat wajif ."lEsz

24543. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Itb&maruaq memberitahukan kepada karri, ia berkata:

Mu'ammar memberitahukan kepada kami dari Qatadah,
mengenai firman Allah, qAi & J7 A; * di3
"Bertasbihlah dengan memuji Tulwnmu, sebelum terbit
matahsi," ia berkata, "Itu adalah shalat Subuh." Mengenai
firman AllalL q;)'J$ "Dan sebelum terbenonrqta," ia
berkata" "Maksudnya adalah shalat Ashar." Mengenai firman
AllalL ,fi ,;6f j{ 'raaa waku-waldu di malam lnri,' ia
berkata, "Maksudnya adalah shalat Maghrib dan Isya."

Mengenai firman Allalt t#i 3*5 "Dan pada waldu-wabu
di siang lwri," ia berkata, "Maksudnya adalah, shalat
7huhur.u1853

245M. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

memberitalnrkan kepada l<arti, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allah, 6 .rt( U "p* wabu-waku di
malam lrffi," ia berkata, "Maksudnya adalah shalat Isya."
Menganai firman Allah, t#i 3*5 "Dan pada wabu-wafuu
di siang hori,'ia berkata 'Maksudnya adalah stralat Magtlrib
dan Subuh.'ltsa

I;rtazh ,#i 3V\dibaca manslrub sebagai athaf atas firman-
Nyg '$i dI irtvor"t adalah ,f{t f) 8.t *'tS
ltiit JtlY2.

rrt2 Al Qurthubi dalam tafsir (1126l).
It53 AMumzzaq dalam taftir (3121) dan Ibnu Abi Hatim dalam ta8lir QDUI).rr Al Qurthubi dalam afsir $ln6D.
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Pendapat kami mengenai makna firman Allah ,fi ,;6(sesuai

dengan pemyataan para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

24545. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilajjaj menceritakan

kepadakurdari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Allall ,fl ,*(. ii "fado wagu-waldu di malam lwri"' ia

berkata, ',Mafsudnya adalah semua shalat yang dilahrkan pada

matam 1ruri.rrl855

24546. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

ulayyah menceritakan kepada kami dari 4b, Rujq ia berkata:

Aku mendengar Al Hasan rn"*Uoa .t'( ;G( i{ "Pada

wafuu-walau di malam hari," ia berkata" "Maksudnya adalatr,

dari permul aarvlyqpertengatrarl dan akhirnya' " 
I 856

24547. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadahl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari -bapaknya" dari Ibnu Abbas, mengenai firman

Alialx, '6 ,fi ,*( U "Dan bertasbih ptlalah Pado wa*u-

wafui -cli *"toi lari," ia berkata "Makzudnya adalatt

pertengahan malam. " 
I 851

Takwil fiman Allah: gj
senang)

Para ahli qira'at berselisih

tersebut.

:ifr gupaya kanu mctosa

pendapat tentang bacaan aYat

rsss 16oo Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51334)'
rre t6ro OOi llatim a"fr- tufrir (3173i),Al-Qurthubi dahm a&ir (15D39), dan Al

Mawardi dalam AwNuka w a Al l$an (l l4l7)'
ts' Ibnu Abi Hatim dalam ta$ir Qmr'

-

aLvr--
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Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Irakl858 membaca gj :fil
deryan fatlah pada hrnuf ra.

Ashim dan Al Kisa'i me,mbaca ,*:i 'gnX dengan dhammah
pada hunrf ta. Caa baca ini diriwayatkan dari Abu AMurrahman As-
Sularni. Seakan-akan mereka yang membaca dengan fathah
menakr*,ilkan maknanya, sesungguhnya Allah memberimu sehingga

engkau ridha (senang) dengan pemberian-Nya dan pahala-Nya

kepadamu. Derrikian pula yang ditakwilkan oleh para ahli tafsir.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

24548. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Walnb
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman Allalt gj iilS "Supyo kamt merasa

serumg." Ia berkata, "Maksudnya adalah pahalq engkau

merasa s€nang dengan pahala yang diberikan Allah kepadamu

atas hal i1rnl85e

24549. Al Qasim menceritakan kepada katrri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: rlaiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, menge,nai firmm Allalx, gj ,ifi
"Supaya kamu merasa senong," ia berkata: "Maksudnya
adalah, senang dengan apa yang diberikan kepadams."l860

Mereka yang membacanya dengan dhammah, seakan-akan

menalovilkan mat<nanya, semoga Allah meridhai ibadahmu kepada-Nya

dan ketaatanmu kepada-Nya

ttst 66, Bal6r dan Al Kisa'i membaca,r$ariJ dengan dhonmahpdahunrf ra.

Ahli qira'd )ang lain membacanya dagnfdhoh.
Li}atAt-Taisirfi Qira'at As-Sab'(hd. 124) dan Al Wafifi Syoh Asy-Syaibiah
(haI.264).

't' Ibnu Abi Hatim dal-rn tat$i11724411.r* Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (5R34) dan Asy-syaukani Mlam Foth Al
Qadir(3139$.
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Pendapat yang benar menurutku adatab kedua qira'at tersebut

merupakan qira'at yang diperbolehkan, karena masing-masing
digunakan (dibaca) oleh para ahli qira'at Keduanya merupakan qira'at
yang sudah dikenal, dan maknanya saling berdekatan, yakni jika Allah
meridhainya, maka tidak dimgukan lagi bahwa hamba merasa senang

dengan hal itu, dan jika ia ridha kepada-Ny4 maka Allah pun

meridhainya. Jadi, makna yang satu mengindikasikan makna yang

lainnya. Dengan derrikiarl bacaan manapun yang diguakan oleh
seseorang, ia dianggap benar.

ooo

'#-$:rt;t{ r,6 fr16i1 4; C;Z 6 ctyiei,ti?{;
,:'V Ul /e. 1? . s .&!t4,"ryoqY-

'Dat j@gelah l<frrw aniul<6J kenilo flto friJtt l<eWdo aW
yorrrgtalahl<ctrriDrl.il<ffJl<egdogolongur.golonguribri

nrlrel<a, sebagai brnga lrrlhidupr ihnio rmatk l<orrni cofui
nselsdengarny*Danl<mmiaTulrrrltkrrlruailalf,hlebdlh

bdkdnrlebihlel,al.' (Qs. Thaahaa [20]: 131)

Allah berfirman kepada Nabi SAW: Janganlah engkau melihat

apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan yang berpaling

dari ayat-ayat Kami, sebagai kenikmatan dalarn kehidupan dunia dari

bunga kehidupan dunia yang sekejap, karena ia pasti lenyap dan binas4

menipu dan mencelakakan. Rezeki Tuhanmu yang dijaqiikan kepadamu

aton diberikan di alfiirat kelak, sehingga engkau merasa s€nang, adalatl
jauh lebih baik daripada yang Kami berikan kepada merekq benrpa

brmga kehidupan duniq dan lebih kekal karena tidak terptus dan tidak

adahabisnya

l

l
I

i
/
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Diriwayatkan bahwa ayat tersebut ditunrnkan kepada Rasulullatl
SAW karena Rasulullah mengutus seseorang untuk berutang makanan
kepada seorang Yatrudi, lalu orang Yatrudi itu enggan memberikan
pinjaman, kecuali dengan gadai. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

24550. Ibnu V/aki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepuda kami dari Musa bin Ubaid"h, dari yazid
bin AMullah bin Qusaitb dari Abu Rafi, ia berkata:
Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang Yatrudi untuk
meminjam sesuatu darinya, namun ia enggan memberinya
kecuali dengan barang gadai, maka Rasulullah pun bersedih.

LfyTg*F-- IJ.tah,&'&(fi1 
"*, 

g ( Jyif*'1fi A *;
$3fi 'tj:S '-,Ifi "Dan janganlah kamu tujukan kedua motamu
kepada apa yang telah Kami berikan keryda golongan-
golongan dwi mereko, sebagai bunga kehidupan dunia."r86r

24551. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muharnmad bin Katsir
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Waqid, dari
Ya'qub btn 7aid, dari Abu Rafi, ia berkata, "Suatu ketika
seorang tamu datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau
mengutusku untuk benrtang kepada seorang yatrudi di
Madinah. Aku pun mendatanginy4 namrm ternyata omng
Yaludi itu berkata" 'Aku tidak akan memberinya pinjaman
(utang), kecuali dengan jaminan.' Aku lalu memberitatrukan

It6r Ada dua jalur untuk hadits ini, dan keduanya bertemu pada sarud Abu Rafi.
Keduanya diriwayatkan dengan yang serupa oleh Ath-Thabrani daram At Kabir
(l/331), N Ba"zar dalam Musnad (91315), Al Haitsami dalm Majma, Az-
Zawa'id (41126), dari jalu yang pertama.
Al Haisami berkata, "Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir,
dan oleh N Baza4 yang pada sanad-nya terdapat Musa bin Ubaidah Ar-
.Rabadzi, orang )€ng dha'if (lema&dalam periwayatan hadits).,'
Disebutkan oleh Al Qurthubi dalam tafsir (11262), Al Baghawi dalam Ma,alim
At-Tanzil (3D36), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (51335).
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pernyataan orang Yahudi itu kepada beliau, dan.beliau.pun

bersabda, 41. g.t S9'6 ,rr:fit ;tl Q; :g' ft ,i.;4 Ai
'sesunggihiya' i*"'adaiah orang yang tep*coya mnk

penghuni longit dan penghuni bumi. Bav'alah baiu besiht

(zirah) kcpadanya'.

Lalu turunlah firman Altah, '#i 6r;iS A$ nt; ifii:'u!
@ 'Don sesungguhnya l{ami telai berikan kcpadanu tuiuh ryat yang

dibaca berulang-ulang don Al Qtr'an yang agmg'. " (Qs. Al Hijr [15]:

87)

Firnan AllalL $K,i#",fi &6i1 +(*( J1,6t56";rS{;
"Dan janganlah kamu tuiuknn kedua matamu keryda apa yang telah

Kami berikan tccpado golongan-golongan dmi mereka, sebagai bunga

lrehifupan dunia."Hingga firman-Nya, {i+''^e!:ift "Don akibat (yang

baik) itu adolah bagi orang yang bertalw'a. "

Firman-Nya, & (.iX "cotongan-golongan doi mereka,"

maksudnya adalah, beragama macam orang

Firman-Nya, €Ai '{# ,J;6 "Bunga kchidttpn dunia,u

maksudnya adalah perhiasan kehidupan dunia sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

24552. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sa'id menceritakan

keeada t<ami dari QatadalL me'ngenai firman Allab 'tI" 7t;,

$li "n*go kchidupan dtmia," ia berkata, "Maksudnya adalah

perhiasan kehiduPan 6r-i*:r I 862

I-afa^'-,fi AAaca mattshub karena keluar dari hmf ha yarrg

pada lafazh 4, yfrg terdapat dalam firman-Nya, .7, ((i, seperti

dikatalon ifr'-iy'l q.'o;r.

tE Ibnu Abi Hatim dalm ta8ir QD4a).
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Lata^ ;-$lr ;ti.j:lr dijadikan manshub karena adanya kata

\"F? 
o;; Demikian j.rgu nr-- Allab'rI+1 ",fr ;ir6f +#.: ( Jl,

lj-dl dijadikan maruhub dengan adanya kata kerja dan maknanya
(padanan katanya) adalah g P 'A4 $t :At e?f: *'it &.

Al Farra menyebutkan bahwa sebagian bani Faf as melantunkan
syair berikut ini:

rcet)ltLs ytj q irgt qr; * .J;l, .rii ,"1.ra

Lafazh 44 berkedudukan manshub karena adanya kata kerja
pada lafazh #Uqriil *11, dan ini firngsi pe-nasha,bannya lebih
lemalr daripada yuog'ududalam firman-Nya, &6.j1 * ({i,karern
faktor yang berfirngsi dalam isim, yantru lafazh lt aj 

"duluh 
hunrf yang

menyar-kan, bukan me-nas hab-kan.

- Pendapat kami mengenai penalouilan ayaL 7 8,152-h-'#.
;j$ "tlnnk Kami cobai mereka denganrya. Dan kmuiia Tulun komu
adalah lebih baik dan lebih kekal," sesuai dengan pernyataan para ahli
tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut
ini:

24553. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan
kegda kami dari Qatadatr, mengenai fiman Allab \'#.
,iiV f; A; $; "tJntuk Komi cobai mereka dengannya. Dan
kmunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kckal," ia
berkata, "Makzudnya adalall untuk Kami uji mereka dengan

apa yang Kami berikan kepada mereka dari kenikmatan
drrnia."lEfl

soo
tt53 Lihat Al Fana dalam Ma'ani Al Qur'm Qtlg6), Al Qurthubi dalam tafsir

(19186), dan Al Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (29/l3l).tK lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD4A) dan Al Mawardi dalzm An-Nukat wa Al
IlyunQla$\
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'-e;;13:;ii;) li 6, i,frt{ w *6 gg\ 6ifr }v
@,611,

"DanWrintati<fiilahl<c\adf, l<ehmgmwmend*llcmshalat
danbersabrrlahtffiyadalfr ,rnra;71scri4l<frvrya Karriddak
meminurezekilcepadmrntrKmnitahyffJgmen$ctitezeki
l<epad$nu. Dcln akibat (yarrsboik) iat ailalahbagi orang

yfrJgWtakwa." (Qs. Thaahaa [20]: L32l

Taknit fiman Altrrh, W #;15 ,53j\ JLA;V oDan

perhtahkanlah hePada heluargamu nendbifun shald da"

bercabulah hamu dalam ncngeri afunnyo. "
Allah berfirman kepada Nabi sAw: Perintahkanlah, wahai

Mnhamrna4 kepada keluargamu agfr me,lrdirikan shalat, dan

bersabarlah dalam mengerjakannya dengan batasan dan ahnan yang

ada-

Firman_Nya, 6, 6i65 i "Komi tidak meminta rezeki

kepadontu" Maksudnya adalah, Kami tidak meminta harta kepadamu,

akan tetapi IGmi membebankan ke,padamu pekerjaan dengan fisikmq

niscaya Iftmi akan memberimu balasan yang sangat besar'

Firman_Nya, ,iii| 'ri "I(amilah Wg memberi rezeki

kepadonu." Maksgdnya adalab Kami me'rnberikan harta kepadamu

serta mernberikan usaha kepadamu, dan Kami tidak memintanya

darimu

Firman-Nya, {A'-6f ,,Don akibd (yn, boik) in adolal,

bogi orory wg berralcva" I\daksudnya adalab aldbd yang baik ittt

bagi setiap orang yang melakqkm ural kebaikm das dass talora dan

t@
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takut kepada Allah To'ala, bukan bagi orang yang tidak takut akan

siksa-Nya dan tidak mengharapkan patrala-Nya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pemyataan para

attli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

24554. Abu Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh bin
Ghiyats menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwatr, ia
berkata: Manakala Urwah melihat apa yang dimiliki oleh para

sultaru ia segera masuk ke rumatrnya dan membaca ayag {2

W.*fr ,.it!#'f,r#X.:2ff 'ffif
@ t;;t['^i$f6 " Dan janganlah knmu tujukan kedua matamu

lrcpada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-
golongan dori mereka, sebagai bunga lcehidupan dunia untuk
Kami cobai mereka dengannya. Dan kmunia Tuhan kamu

adalah lebih baik dan lebih l(Ekol. Dan perintahkanlah kcpada

lreluwgamu mendirikan shalat dan bersabarlah komu dalam

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,

lramilah yang memberi rezeki kcpadamu. Dan akibat (yang

baik) itu adalah bagi orang yang bertahtta. "

Ia lalu berkata "Shalat, shalat. Semoga Allah melimpatrkan

rahmat-Nya kepada kalian. " 
I 865

24555. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwa[ dari

bapakny4 batrwa jika ia melihat sesuatu dari perhiasan duni4
maka ia segera mendatangi leluarganya dan berserq
uShalat..." Sesuai firman Allah, {W iF6 ,j3\ inA;V
6i:i6 'Dan perintahtrnnlah tcepada tnlu*go*u mendirilan

rE65 Disebutkan dengan riwayat yang serupa oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(7DU3) dan AI Qurthubi dalarn Al Jam{ li Ahksm Al Qur'an (11263).
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slnlat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami

tidak meminta rezeH kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki

kcpadamu'.nt866

24556. Al Abbas bin Abdul Adzim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam bin sa'd memberitatlrkan kepada kami dari zaid bin

Aslam, dari bapaknya, ia berkat4 "Di antara para pembantu

Umar bin Khaththab yang menginap di rumahnya adalah aku

dan Yarfa Umar selalu bangun malam gntuk mentmaikan

shalat. Jika kami me,lryangka Umar tidak bangun seperti

biasany4 berarti ia bangrrn lebih cepat dari sebelumnya.-Jry

selesai shalat r-nalam, Umar membaca firman Allah, ointlY
6i, 6itt" { W 1,btt ,iAt'Dan perintohtranlah trcpado

tglira,ga*u mendiiikan slnlat-dan bersabwlah pamu dalam

mengerjakannya. I{ami tidak meminta rezeki kepadamu,

Kamilah yang memberi r ezeki kepadamv'. "1867

24557. Ygnus menceritakan kepadakg, ia berkafa: Ibnu Wahab

me,rrberitahukan kepada karni, ia berkata: Hisyam bin sa'd

memberitahukan kepadaku dart Zatd bin Aslam, riwayat yang

samal868

ooo

-b,5i,t( 4 
"* 

{J :# i *Y+6;Y{i\}6t
@ctjvi

'6 lbnu Ksh dalam afsir Qll72).
1l5? ;isduean d*g* riwiyat yang s€rupa oleh Ibnu Abi Ilatim dahm afsir

Qr24n).
'* Ibid
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"Dart mffekabed<f,tn, 'Mangopo io ddak ln.r,flibcrwabukti
bpodo l<anti dmi Tuhannya?' Don aqal<ih behm dmang
ke@da mselabukri yoarJg rryata ilmi opa yarrg tsrsebut di

ddnrr Kitah-Kitab yarrg dalwlu?" (Qs. Thaahaa [20] : 133)

Allah berfimran: Orang-orang musyrik yang ciri-cirinya telah

disebutkan pada ay at sebelumnya, berkata "Mengapa Mulnmmad tidak

mernbawa bukti kebenaran dari Tuhannya seperti halnya Shaleh yang

menrbawa rmta kepada kaurnnya dan Isa yang menghidupkan orang

mati serta menyembuhkan orang buta dan sakit kusta?"

Allah lalu berfimran: Bukankah telah datang kepada mereka

penjelasan dalam kitab-kitab yang ditunurkan sebelum kitab ini dari

kisah unat-umat terdahulu yang Karni hancr.rkan ketika mereka

meminta bukti kebenaran, karena mereka mengingkarinya ketika bukti

kebenaran tersebut telah datang kepada mereka? Lalu, apa yang akan

me,mbuat mereka beriman jika telah datang btrkti kebenaran kepada

merekq serrentara kondisi mereka sarna seperti mereka (umat

terdahulu)?"

Pendapat kami mengemai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat de,mikian me,lryebutkan riwayat-

riwayatberikut ini:

24558. Muhammad bin Amr menceritakan ke'padaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lsmi, Al I{arits rncnceritakan kepadakq

ia berlcata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l@mi, semuanya dari Ibnu Abi

Nfirlu dari Mujahid, mengenai fi*- Allulr, 4 (,'i4 ffy\J
cLfof g$f "Don awkah belum datang kswda mereia buhi
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yang rryata dari apa yang tersebut di dalam Kitab-Kitab yang

dahulu?" Ia berkata, "Maksudnya adalah Tawat dan Inj1."l86e

24559. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

satttal8To

24560. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kep.ada kami dari Qatadatr, mengenai firrran AllalL + rfF pJ
.tjVf -Llei 4C 'Dan apakah belum datang lnpodi irrita
bubi yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab

yang dahulu?" la berkata, "Maksudnya adalah kitab-kitab

urrat terdatrulq mereka (orang-orang musyrik) melewati

tempattempat tinggal umat terdahulu i1o.::l 
871

ooo

f-lyei -!i ($\36 4F q y(4 #-6 i;
$4Jr36rFeU):&{6

" D mr sekir arry a Karrd binasal<m ns el<a ilengart suflttt
adzdb sebehrm N Qtln'mr iat (diturutl<mi, tatthilah mqela

beril<atar'Y a Tuhmr l@trd,, nengapa ddak Englcnu uttts
seonmg r as'ul l<epadfl knrni, lalu l<arni mensikuti 4y dt' dy dt

Englrflu sebelurn l<firri meni adi h';n.o dflrr rendah' 7"

(Qs. Thaahaa l2Olz 1341

t*' Mu;ahid dalam tafsir (l/406).

'no lbid.
rETr Al Qurthubi dalam tafsir (11264) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(st333).
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Allah berfirman: Sekiranya I(ami binasakan orang-orang

musyrik yang mendustakan Al Qur'an ini sebelum Kami

menuruokaonya kepada mereka dan sebelum Kami utus seorang rasul

yang menyeru mereka mengenai ketauhidan, dengan suafir adzab yarg
Kami turunkan kepada merek4 lantaran mereka kufir, niscaya pada

Hari Kiamat mereka akan berkata "Wahai Tuhan, mengapa Engkau

tidak mengutus seorang rasul kepada kami, yang mengajak kami

kepada ketaatan-Mrl hingga kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan

segalaperintah-Mu sebeltun kami menjadi hina dan nista dengan adzab-

Mu ini?" Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

24561. Al Fadhl bin Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Qutaibah Salm bin Qutaibah menceritakan kepada l€mi dari

Fudhail bin Marzuq, dari Athiyah Al Aufi, dari Abu Sa'i{ dari

Rasulullah SAW, beliau bersaMa, ,ir*i z;Er ir ,ilr & 'd-
& -a*i, .r;s,:4, ?,! :*,b ., :ltt,j,tq{' C y.g'
rti*i.,st p ,.:jdt,)u;ll6, itr",r a+'r ib jWI ,*
&5 "ifi,Wt ui 'orb ti,t t;<'a it ld u ed 'i;,U
iu iii {F ,i'e Jibt r'W'dg ::l;rt',P,'li-t i{; bt
u W-llk-t :ti s ), * ,t'og.V*f =,5,6 

t'tir.:fi 
$-1

e'5;;fi 'i *r,'&t"'€*b aq ,:Jli ,lga u !, *4 l,'i
"Pado Hui Kiamat kclak ada tiga golongan orang yang

protes fuWda Allah yaitu orang yang meninggal Wda maso

fotrah (doi wafanya Isa AS hingga dtutttsnya Pasulullah

SAW, orory gila, don boyi yorg masih kccil. Orang ywtg gila

berkata, 'Engkmt tidak memberiht akal yurg bergma bagiht'.

orotg Wrg meninggal pada masa/inrah berkota" 'Tidak ado

seorCIrg ranl pta tidak pula seorang nabi yong dfuns

kepdafu Kalou soja ada seorotgrasul aaa nabi-Iufitt datang

kepdofu, niscoy funah ormtg Wrg NW tad
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lcepadanya'. " Rasulullah SAW lalu membacaayat "Mengapa

tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami.... sedongkan

anak bayi berkata, 'Aht masih b6yi dan tidak mengerti (belum

berakal) '. " Rasultrllah SAW lalu bersabda, "Lalu dianglatlah

api untuk mereka dan dikatakan kepada mereko, 'Lewatlcanlah

dia'. Inlu lewatlah orang yang telah ditentukan dalam llmu

Allah bahwa ia orang yang bahagia, dan terpelesetlah siapa

yang telah ditenukan dalam llmu Allah balwa ia orang yang

sengstra. Allah kemudian berfirman, 'Kepada-Ku kalian

masih dwhako, lalu bagaimona dengan pma rasul-Kt jika
hanya mereka yang datang kepada kalian'2ntE72

oo0

'J {, s;'c* t;sS #;,ii "iL 3,
/2o) ,/

&r:rl;a;
a

oKatakanlahr'lvlas;ing-nrusing(lota)nwrvmt|maka

nmfiilcmilah oleh larrru sel<alion! Ly',allu l<finu l@lak dl<f,r.

mengetalru| sioipa yolr.g menempth ialffl yarrghin:us dcn
siolpa yarJg tclah nmdapa pefiuiuk'."

(Qs. Thaahaa [20]: 135)

Allah berfimran kepada Nabi SAW: Katakan, wahai

Muhamma{ "Kalian semua, wahai oftItlg-orang yang musyrik kepada

Allall milik siapakah kemenangan itu, dan kemanakah urusanku dan

uusan kalian akan dikembalikan? Oleh karena itu, nantikanlah."

It72 IIR Al Haitsard dalam Majma' Az-Zav,a'id (7D16), ia berkat4 "Diriwayatkan
oleh Al Baz.zar, dao dalam sanad-nyatsrdapat Athiyah" oraog yang dha'if)'
Disebutkan pula oleh Al Qurthubi dalam tafsir (111265).
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Firman Allah, W5 "Maka nontil<anlah oleh knmu sekalian!"
Maksudnya adalah, tunggulah oleh kalian.

Firman Allalr gfl t$i H i;'r;'\f:^ "Maka kamu trctak

akon mengetalrui, siapa yong menempuh jalan yang lwus." Maksudnya

adalalL niscaya kalian akan menyaksikan dan mengetahui, siapakatr

yang berada pada jalan yang lunrs, yn9 tidak ada kebengkokan

padanya apabila ketetapan Allah telatr dilaksanakan dan Kiamat telah

datang. Kami atau kalian?'

rAfazn i pubfirman-Nya, is-jJi' +frj # J 6i[:# an
lafazh ,i pada firman-Ny4 6X' ;;; memiliki dua cara baca

(qira'at).rs73 '

Pertamo: rafa' dengaa tidak mernfirngsikan kata keaa O'fi
pada keduanya, sebagaimana finnan Allah, t$t ,;S i\ i:l ".,agor
Ifumi mengetahui manakah di antara keduo golongan itu yang lebih
tepat dalammenghinng."(Qs.Al Kahfi [8]: 12)

Kedtn: nastub dengan memfungsikan kata kerja ttl# pdu
sebagaimana firman Allah, a,;:Si'n L;)l'&'i;ft ".,don

Allah mengetahui siapa yang membuat kcrusakon dei yang
mengadokon perbaikon" (Qs. Al Baqarah f2l: 220)187 

a

Itts Lihat pendapat ini menwut Al Farra dalam Ma'ani At Qafu Qtl97).
Az-Ztjaj tidalc memperbolehkan mrcngenai lafaz/n ;;:; kecuali dalam posisi
rafa', ia berkat4 "Lafrzi iri'ti{'^ tidak boleh di6ngsikan padanya, kar€na
maknanya adalah pennmaan, >raitu, maka lcamu kelak akan me,ngetahui siapa
yang menempuh jalan yang lurus, kami atau mereka." Ini dengan tidak
memftngsikan 'ojifr,, kre,na lafazl dalam pembicaraan ini berpola isti/ham
(pertanpan).
Liht, Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qt'ot (3Btl).

ItTr Di dalam manuslaip tertulis, "Inilah akhir p€nafsiratr surah Thaahaa, dan
Uerikriln1la adalah penaftiran surah Al Aabipa'. Semoga Allah mencurahkan
shalawat den salam k€pada Muhanma4 sang nabi, k€pada keluarganya, dm
kepada pra sahabat bcliau."


